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Voorwoord 

Dit rapport maakt onderdeel uit van een serie van tien rapporten over 
het onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie. Dit 
rapport bevat geen afzonderlijke publiekssamenvatting. Een 
overkoepelende publiekssamenvatting van de tien rapporten is te vinden 
op de website van het RIVM: 
 
“Chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie: gezondheidseffecten en 
verantwoordelijkheden. Bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen.”  
RIVM Rapport 2018-0061
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Samenvatting 

Het ministerie van Defensie heeft het RIVM gevraagd te onderzoeken 
wat de mogelijke effecten voor de gezondheid zijn voor (ex-
)medewerkers van de Prepositioned Organizational Materiel Storage van 
de NAVO (POMS-locaties) als gevolg van blootstelling aan chroom-6 
tijdens hun werkzaamheden. De primaire onderzoeksvraag luidde: ‘Hoe 
waarschijnlijk is het dat de blootstelling aan chroom-6 op de POMS-
locaties kan hebben geleid tot één of meerdere van de relevante 
gezondheidseffecten bij (ex-)werknemers?’ Deze vraag kon alleen 
worden beantwoord op groepsniveau, dat wil zeggen voor functies of 
groepen van functies.  
  
Rapportages van twee eerder uitgevoerde deelonderzoeken vormden de 
basis voor de risicobeoordeling; één onderzoek naar schadelijke 
gezondheidseffecten van chroom-6 en één naar de 
blootstellingsomstandigheden op de POMS-locaties. In het eerste 
onderzoek zijn de volgende relevante gezondheidseffecten vastgesteld, 
waarvoor in de literatuur een causale relatie met blootstelling aan 
chroom-6 is beschreven: longkanker, maagkanker, neus-
/neusbijholtekanker, allergisch contacteczeem, allergische astma en 
allergische rhinitis, chronische longziekten, perforatie van het 
neustussenschot door chroomzweren, effecten op de fertiliteit en 
effecten op de prenatale ontwikkeling. In het tweede onderzoek zijn vier 
blootstellingsgroepen gedefinieerd. Dit zijn, in afnemende mate van 
blootstelling: 

B1  ‘Specifieke functies met mogelijke, directe blootstelling aan 
chroom-6.’ Huidblootstelling en orale opname is mogelijk. 

B2 ‘Functies met aannemelijke achtergrondblootstelling aan chroom-
6’, gekenmerkt door achtergrondblootstelling via inhalatie. 
Indirecte huidblootstelling en orale opname is mogelijk. De 
‘installation technician’ valt in principe binnen deze groep maar 
deze is apart beschouwd, aangezien in deze functie wel direct 
contact met chroom-6 is. 

B3  ‘Functies met mogelijk incidentele blootstelling aan chroom-6’, 
gekenmerkt door incidentele blootstellingsmomenten. Indirecte 
inhalatie- en huidblootstelling, en orale opname is ook voor deze 
groep mogelijk. 

B4 ‘Functies met een verwaarloosbaar geachte blootstelling aan 
chroom-6.’ Werknemers in deze groep zijn als gevolg van hun 
werkzaamheden niet blootgesteld aan verhoogde hoeveelheden 
chroom-6.  

 
Voor de vier groepen zijn semi-kwantitatieve schattingen gemaakt van 
de blootstelling. Voor één blootstellingsgroep (B1) was het mogelijk een 
‘worst case’ mediane daggemiddelde concentratie per jaar te schatten; 
20 µg chroom-6/m3. Deze waarde is gebruikt als ijkwaarde voor de 
inhalatieblootstelling en is voor longkanker en effecten op 
reproductieparameters gebruikt om een kwantitatieve indicatie van het 
gezondheidsrisico te geven. 
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Als onderdeel van de risicobeoordeling is voor de gezondheidseffecten 
onderzocht bij welke type blootstelling aan chroom-6 zij kunnen 
ontstaan. Op basis van het toxicologisch mechanisme en de 
epidemiologische en toxicologische literatuur zijn uitgangspunten 
bepaald door de onderzoekers en geraadpleegde experts. Voor 
longkanker, maagkanker en neus-/neusbijholtekanker wordt 
verondersteld dat er voor deze gezondheidseffecten geen 
drempelwaarde bestaat. Dit betekent dat iedere blootstelling, hoe klein 
ook, kan leiden tot het effect. Voor de overige gezondheidseffecten 
wordt verondersteld dat er drempelwaarden bestaan waar beneden geen 
effecten ontstaan. Voor chroom-6 gerelateerd allergisch contacteczeem 
en chroom-6 gerelateerde allergische astma en allergische rhinitis is de 
hoogte van de drempelwaarde onbekend, maar die kan zeer laag zijn bij 
langdurige blootstelling via de huid (contacteczeem) of luchtwegen 
(astma en rhinitis). Ook kortdurende hoge blootstellingen kunnen deze 
effecten veroorzaken. Chronische longziekten kunnen ontstaan bij 
langdurende herhaalde inhalatieblootstelling. De hoogte van de 
drempelwaarde kon niet worden vastgesteld. Voor perforatie van het 
neustussenschot, effecten op de fertiliteit en effecten op de prenatale 
ontwikkeling, zijn er wel sterkere indicaties beschikbaar van de hoogte 
van de drempelwaarde bij langdurende blootstelling.  
  
Op basis van de blootstellingskarakteristieken per blootstellingsgroep is 
voor ieder relevant gezondheidseffect beoordeeld hoe waarschijnlijk het 
is dat die blootstelling dat effect veroorzaakt. De mate van 
waarschijnlijkheid geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat de chroom-6-
blootstelling bij die betreffende blootstellingsgroep het betreffende 
gezondheidseffect veroorzaakt, maar geeft geen indicatie van de mate 
(ernst of incidentie) waarin dat gezondheidseffect tot uiting komt. De 
mate van waarschijnlijkheid is als volgt weergegeven: zeer 
waarschijnlijk, waarschijnlijk, noch waarschijnlijk/noch onwaarschijnlijk, 
onwaarschijnlijk en zeer onwaarschijnlijk.  
 
Voor blootstellingsgroep B1 is het zeer waarschijnlijk dat de blootstelling 
aan chroom-6 kan leiden tot longkanker, maagkanker, 
neus/neusbijholtekanker, allergisch contacteczeem, allergische astma en 
allergische rhinitis en perforatie van het neustussenschot. Voor 
chronische longziekten is dit waarschijnlijk. Voor effecten op de fertiliteit 
en de prenatale ontwikkeling is dit zeer onwaarschijnlijk. Aanvullend is 
voor longkanker een schatting gemaakt van het attributief risico. Het 
attributief risico is geschat op 30% voor de hoogst blootgestelde functies 
uit blootstellingsgroep B1, bij een blootstellingduur van 21 jaar. Dit 
houdt in dat voor dit specifieke blootstellingsscenario de kans dat 
longkanker toegeschreven moet worden aan chroom-6-blootstelling op 
de POMS-locaties, 30% bedraagt.  
 
Voor blootstellingsgroep B2 is het zeer waarschijnlijk dat de 
gezondheidseffecten longkanker, maagkanker, neus-
/neusbijholtekanker, allergisch conctacteczeem, allergische astma en 
allergische rhinitis kunnen optreden als gevolg van de chroom-6-
blootstelling. Het is onwaarschijnlijk dat chronische longziekten optreden 
in deze blootstellingsgroep. Perforatie van het neustussenschot is 
ingeschat als zeer waarschijnlijk voor de ‘installation technician’ en 
waarschijnlijk voor de overige functies in B2. Voor deze 
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blootstellingsgroep is het zeer onwaarschijnlijk dat er effecten op de 
fertiliteit en prenatale ontwikkeling kunnen optreden. 
 
Voor blootstellingsgroep B3 is het zeer waarschijnlijk dat longkanker, 
maagkanker en neus-/neusbijholtekanker kunnen optreden. Het is 
waarschijnlijk dat allergisch contacteczeem kan optreden en 
waarschijnlijk, noch onwaarschijnlijk dat allergische astma en allergische 
rhinitis kunnen optreden. Het ontstaan van een perforatie van het 
neustussenschot wordt voor deze groep als onwaarschijnlijk beoordeeld, 
terwijl het ontstaan van chronische longziekten en effecten op de fertiliteit 
en prenatale ontwikkeling als zeer onwaarschijnlijk worden beoordeeld. 
 
Voor blootstellingsgroep B4 geldt dat het risico op het ontwikkelen van 
de relevante gezondheidseffecten niet is verhoogd als gevolg van het 
werken op de POMS-locaties. 
 
Dit onderzoek is op groepsniveau uitgevoerd, dat wil zeggen dat een 
uitspraak gedaan is voor een groep werknemers met een vergelijkbare 
blootstelling aan chroom-6 onder ‘worst case’-aannames. Of een 
individuele werknemer binnen zo’n groep bij de gestelde blootstelling (in 
termen van intensiteit, frequentie en/of duur) ook daadwerkelijk een 
gezondheidseffect ontwikkelt, hangt van meer factoren af dan alleen van 
blootstelling aan chroom-6. Dan spelen onder andere ook verschillen in 
leefstijl en interindividuele verschillen in gevoeligheid voor een 
gezondheidseffect een rol.  
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Lijst met gebruikte terminologie 

Arbeidsanamnese: 
Het onderzoek naar alle aspecten van de kwaliteit van de arbeid: 
arbeidsinhoud, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden (fysische, 
chemische en biologische factoren), arbeidsverhoudingen en 
arbeidsvoorwaarden. Tevens wordt de interactie van de kwaliteit van 
arbeid met de gezondheid van de werknemer onderzocht. Hierbij kan de 
relatie zowel causaal (arbeid als oorzaak) zijn als conditioneel (arbeid is 
geen oorzaak, maar het gezondheidsprobleem heeft gevolgen in de 
werksituatie of voor de arbeidsgeschiktheid). 
 
Attributief risico: 
De kans dat een ziektegeval in de blootgestelde groep is toe te schrijven 
aan de blootstelling (afgekort als AR). 
 
Groepsniveau: 
Met risicobeoordeling op groepsniveau wordt bedoeld dat de 
risicobeoordeling wordt uitgevoerd voor alle defensiemedewerkers die 
werkzaam zijn binnen een bepaalde functie of binnen een bepaalde 
functiegroep. In dit rapport wordt groepsniveau in de uitwerking vertaald 
naar blootstellingsgroep, conform de terminologie in het deelrapport 
‘Blootstelling aan chroom-6 op de NL-POMS-sites 1984-2006.’  
 
Kwalitatieve blootstelling: 
Kwalitatieve resultaten van blootstelling worden weergegeven in 
woorden, bijvoorbeeld of het wel of niet mogelijk is dat blootstelling via 
de huid is opgetreden. De hoogte van de blootstelling kan niet in cijfers 
of categorieën worden weergegeven. 
 
Kwalitatieve risicobeoordeling: 
Bij een kwalitatieve risicobeoordeling worden de resultaten weergegeven 
in woorden. De waarschijnlijkheid dat een relevant gezondheidseffect is 
opgetreden, wordt beschreven en ingedeeld in een aantal categorieën. 
 
Relevante gezondheidseffecten: 
Schadelijke gezondheidseffecten waarvoor in de literatuur aanwijzingen 
zijn gevonden dat er een relatie is met blootstelling aan chroom-6 en die 
zijn vastgesteld tijdens een workshop met experts op het gebied van de 
toxicologie, klinische arbeidsgeneeskunde, toxicologische 
risicobeoordeling en arbeidsepidemiologie.  
 
Semi-kwantitatieve blootstelling1:  
Bij de semi-kwantitatieve schatting van de blootstelling is op basis van 
de frequentie en duur van taken met blootstelling, de intensiteit van 
deze taakblootstelling en de mate van beheersing, de blootstelling aan 
chroom-6 geschat. Voor elk van deze variabelen is een schaal 
vastgesteld. Voor intensiteit van de blootstelling is de schaal gebaseerd 
op een lognormale verdeling, voor de overige variabelen geldt een 

 
1 Overgenomen uit: ‘Blootstelling aan chroom-6 op de NL-POMS-sites 1984-2006’ 
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inschaling op basis van bekende protectiefactoren en factoren 
vastgesteld aan de hand van de tijdsbesteding. Met behulp van een 
algoritme is vervolgens de blootstelling geschat (dimensieloos). Deze 
blootstelling is een relatieve maat. De geschatte blootstellingen kunnen 
onderling worden vergeleken, maar zijn geen absolute 
blootstellingsconcentraties. Pas na kalibratie met meetgegevens zou de 
semi-kwantitatieve blootstelling kunnen worden omgerekend in een 
concentratie.  
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1 Inleiding 

Het ministerie van Defensie heeft het RIVM gevraagd te onderzoeken 
wat de mogelijke effecten voor de gezondheid zijn voor  
(ex-)medewerkers van de Prepositioned Organizational Materiel Storage 
(POMS-locaties2) van de NAVO als gevolg van blootstelling aan 
chroomhoudende verf en Chemical Agent Resistant Coating (CARC). 
Chroomhoudende verf en CARC werden op deze locaties gebruikt om 
militair materieel te behandelen tegen corrosie en tegen de inwerking 
van chemische stoffen. Hoewel de (ex-)werknemers tijdens 
werkzaamheden met militair materieel ook aan andere gevaarlijke 
stoffen zijn blootgesteld, beperkt de huidige rapportage zich tot de 
beoordeling of de blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties kan 
hebben geleid tot specifieke gezondheidsrisico’s. Het huidige onderzoek 
omvat geen beoordeling van de arbeidssituaties op de POMS-locaties.  
 
Het risico op een gezondheidseffect is gerelateerd aan de (kans op) 
blootstelling aan een stof en de gevaareigenschappen van die stof om 
dat effect te kunnen veroorzaken. Om dit risico te kunnen kwantificeren, 
is informatie nodig over de relatie tussen het blootstellingspatroon 
(route van blootstelling, concentratie of intensiteit, frequentie en duur 
van blootstelling) en de mate waarin het gezondheidseffect optreedt. 
Voor de risicobeoordeling voor blootstelling aan chroom-6 is een 
stapsgewijze aanpak gevolgd, waarbij de volgende vragen zijn gesteld:  

1. Welke gezondheidseffecten kunnen door blootstelling aan 
chroom-6 veroorzaakt worden? 

2. Wat is de blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties 
geweest? 

3. Kan de blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties 
gezondheidseffecten hebben veroorzaakt? 

4. Indien blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties een 
gezondheidseffect kan hebben veroorzaakt, in welke mate kan 
dat gezondheidseffect dan tot uitdrukking zijn gekomen? 

 
De eerste twee vragen zijn in twee separate deelonderzoeken naar 
respectievelijk schadelijke gezondheidseffecten en blootstelling aan 
chroom-6 beantwoord. De eerste vraag is in het deelonderzoek 
‘Brononderzoek naar de schadelijke gezondheidseffecten van chroom-6’ 
beantwoord, terwijl de tweede vraag onderwerp was van het 
deelonderzoek ‘Blootstelling aan chroom-6 op de NL-POMS-sites 1984-
2006.’ De vragen drie en vier zijn onderwerp van het huidige onderzoek.  
 
Het deelonderzoek ‘Blootstelling aan chroom-6 op de NL-POMS-sites 
1984-2006’ brengt de blootstelling aan chroom-6 in kaart voor POMS-
medewerkers in verschillende functies. De uitgangswaarden voor de 
risicobeoordeling van blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties 
zijn in overleg met de onderzoekers van het blootstellingsonderzoek 
opgesteld. Deze uitgangswaarden worden besproken in paragraaf 3.1 en 
zijn samengevat in Bijlage A. 

 
2 De POMS-locaties bevinden zich in Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel. 



RIVM Rapport 2018-0053 

Pagina 16 van 120 Pagina 16 van 120 

 

In het deelonderzoek ‘Brononderzoek naar de schadelijke 
gezondheidseffecten van chroom-6’ is op basis van alle beschikbare 
literatuur een overzicht gemaakt van gezondheidseffecten die door 
blootstelling aan chroom-6 kunnen worden veroorzaakt. De volledige 
Engelstalige rapportage van dit literatuuronderzoek is opgenomen in 
Bijlage B van dit rapport. De bevindingen zijn samengevat in een figuur 
(zie Figuur 1, paragraaf 3.2). Op basis van de resultaten van de 
literatuurstudie en een workshop met experts zijn gezondheidseffecten 
benoemd, waarvoor een causaal verband met blootstelling aan chroom-
6 is aangetoond. Deze effecten worden in deze risicobeoordeling 
samengevat onder de term relevante gezondheidseffecten, en zijn 
weergegeven in paragraaf 3.2. 
 
Voor de beantwoording van de derde vraag is in het huidige onderzoek 
voor ieder relevant gezondheidseffect onderzocht of de 
blootstellingsomstandigheden voor chroom-6 op de POMS-locaties 
zodanig waren dat daardoor het gezondheidseffect zou kunnen zijn 
veroorzaakt. Dit onderzoek kon alleen op groepsniveau worden 
uitgevoerd, dat wil zeggen dat alleen een uitspraak kan worden gedaan 
voor een groep werknemers met een vergelijkbare blootstelling aan 
chroom-6. Of een individuele werknemer binnen zo’n groep bij een 
zodanig hoge blootstelling (in termen van intensiteit, frequentie en/of 
duur) ook daadwerkelijk een gezondheidseffect ontwikkelt, hangt van 
meer factoren af dan alleen van blootstelling aan chroom-6. Hierbij 
spelen onder andere ook verschillen in leefstijl en interindividuele 
verschillen in gevoeligheid voor een gezondheidseffect een rol. Andere 
factoren dan blootstelling aan chroom-6 vallen buiten het bestek van het 
huidige onderzoek. Daarom wordt alleen geconcludeerd of specifieke 
functiegerelateerde blootstellingsomstandigheden voor chroom-6 bij 
werknemers een gezondheidseffect heeft kunnen veroorzaken.  
 
Voor de beantwoording van vraag vier is zowel kwantitatieve informatie 
over de blootstelling nodig als over de relatie tussen blootstelling en 
gezondheidseffect. De blootstelling kon alleen semi-kwantitatief in kaart 
worden gebracht, waarbij een ‘worst case’ mediane daggemiddelde 
concentratie per jaar als kwantitatief ijkpunt diende (zie paragraaf 3.1 
en Bijlage A). Daarnaast was niet voor ieder relevant gezondheidseffect 
goede, kwantitatieve informatie beschikbaar over de relatie van dat 
effect met het blootstellingspatroon. Vraag vier kon daarom niet voor 
ieder relevant gezondheidseffect worden beantwoord. Waar het wel 
mogelijk bleek, is voor de relevante gezondheidseffecten de ‘worst case’ 
mediane daggemiddelde concentratie per jaar gebruikt om een 
kwantitatieve indicatie te geven van het gezondheidsrisico voor de 
blootstellingsfuncties met de hoogste blootstelling (zie Hoofdstuk 4). 
 
Aangezien een kwantitatieve risicoschatting niet voor alle 
gezondheidseffecten kon worden uitgevoerd, richtte de risicobeoordeling 
in dit rapport zich primair op een kwalitatieve beoordeling over 
mogelijke gezondheidsrisico’s. Dat wil zeggen, dat een uitspraak is 
gedaan over de waarschijnlijkheid dat de blootstelling aan chroom-6 
voor een groep werknemers zodanig was dat daardoor een relevant 
gezondheidseffect kan zijn ontstaan.  
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De primaire onderzoeksvraag die in het onderhavige onderzoek is 
beantwoord, luidt dan ook: 
 
‘Hoe waarschijnlijk is het dat de blootstelling aan chroom-6 op de POMS-
locaties kan hebben geleid tot één of meerdere van de relevante 
gezondheidseffecten bij (ex-)werknemers?’  
Deze vraag wordt op groepsniveau beantwoord. 
 
Bij het beantwoorden van deze vraag wordt uitgegaan van de 
blootstellingsomstandigheden (inclusief (persoonlijke) 
beschermingsmaatregelen) van de diverse functiegroepen en het type 
werkzaamheden op de POMS-locaties.  
 
Per relevant gezondheidseffect is een overzicht gemaakt van factoren 
die van belang zijn bij het ontstaan en/of manifest worden van het 
betreffende gezondheidseffect, de zogenaamde handvatten. Deze zijn 
vastgesteld door de geraadpleegde experts (zie paragraaf 2.2). Bij de 
beantwoording van de onderzoeksvraag is gebruikgemaakt van een 
aantal belangrijke handvatten; het volledige overzicht is opgenomen in 
Bijlage C. 
 
De wijze waarop de risicobeoordeling voor chroom-6 bij  
(ex-)medewerkers van de POMS-locaties is uitgevoerd, wordt in 
Hoofdstuk 2 beschreven. In Hoofdstuk 3 worden de voor de 
risicobeoordeling belangrijke uitgangspunten beschreven van de 
blootstelling aan en de relevante gezondheidseffecten van chroom-6.  
De risicobeoordeling, inclusief onderbouwing, wordt per relevant 
gezondheidseffect voor iedere te onderscheiden functie of functiegroep 
beschreven in Hoofdstuk 4. De onderzoeksresultaten worden in een 
breder perspectief geplaatst in Hoofdstuk 5. Hierin worden ook de 
onzekerheden van de risicobeoordeling benoemd. 
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2 Methode van onderzoek 

2.1 De risicobeoordeling van chroom-6 bij de ex-medewerkers van 
de POMS-locaties 
Voor de risicobeoordeling is zowel informatie nodig over de blootstelling 
van (ex-)medewerkers van de POMS-locaties aan chroom-6 tijdens 
werkzaamheden, als informatie over chroom-6 gerelateerde 
gezondheidseffecten in relatie tot de blootstelling. Wat betreft de 
blootstelling gaat het dan om informatie over blootstellingsroutes 
(inademing, via de huid en oraal), de blootstellingsintensiteit 
(concentratie, hoeveelheid op de huid), blootstellingsfrequentie en -duur, 
technische beheersmaatregelen en het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Om de risico’s te kunnen beoordelen, is het van 
belang om relevante gezondheidseffecten van chroom-6 vast te stellen en 
hoe deze gerelateerd zijn aan de intensiteit, frequentie, duur en route van 
blootstelling. Dit zijn gezondheidseffecten waarvoor een causale relatie 
met chroom-6 is aangetoond. Daarnaast moet ook informatie beschikbaar 
zijn om te kunnen beoordelen hoe waarschijnlijk het is dat de blootstelling 
aan chroom-6 op de POMS-locaties, gegeven de route(s), intensiteit, 
frequentie en duur van blootstelling, heeft geleid tot één of meerdere van 
deze relevante gezondheidseffecten. Immers, beoordeling van de 
waarschijnlijkheid dat een relevant gezondheidseffect optreedt bij 
bijvoorbeeld een infrequente blootstelling aan relatief hoge concentraties, 
vereist andere informatie dan voor de beoordeling van een 
blootstellingsscenario waarbij dagelijks blootstelling plaatsvindt. Welke 
van de genoemde blootstellingsparameters belangrijk zijn, kan ook 
variëren voor de verschillende relevante gezondheidseffecten.  
 
De blootstelling van (ex-)medewerkers van de POMS-locaties is in kaart 
gebracht tijdens het deelonderzoek ‘Blootstelling aan chroom-6 op de 
NL-POMS-sites 1984-2006.’ Voor de beoordeling van de blootstelling op 
de POMS-locaties zijn de functies op basis van de hoogte van de 
blootstelling samengevoegd in vier hoofdgroepen. Per 
blootstellingsgroep, en soms voor individuele functies, is informatie 
verzameld over de blootstellingsroutes (inademing, via de huid en 
oraal), de blootstellingsintensiteit, -frequentie en -duur, technische 
beheersmaatregelen en het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. In een afstemmingsoverleg tussen de auteurs 
van de risicobeoordeling en de blootstellingsbeoordeling, zijn de 
uitgangspunten van de blootstelling voor de risicobeoordeling en de 
indeling in blootstellingsgroepen vastgesteld. Deze zijn kort beschreven 
in Hoofdstuk 3 en integraal opgenomen in Bijlage A van de huidige 
rapportage. 
 
In het deelonderzoek ‘Brononderzoek naar de schadelijke 
gezondheidseffecten van chroom-6’ is op basis van alle beschikbare 
literatuur een overzicht gemaakt van gezondheidseffecten die door 
blootstelling aan chroom-6 kunnen worden veroorzaakt. De rapportage 
van dit deelonderzoek is een integraal onderdeel van de huidige 
rapportage en is opgenomen in Bijlage B. Een korte samenvatting van 
deze rapportage is opgenomen in Hoofdstuk 3. Voor de geïdentificeerde 
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relevante gezondheidseffecten wordt in de risicobeoordeling beoordeeld 
of ze kunnen ontstaan als gevolg van de blootstelling aan chroom-6 op 
de POMS-locaties. Hiervoor zijn de relevante gezondheidseffecten 
ingedeeld in effecten zonder drempelwaarde of effecten met 
drempelwaarde. Waar nodig, is in de originele bronnen gezocht naar 
kwantitatieve informatie om te kunnen beoordelen onder welke 
blootstellingsomstandigheden voor chroom-6 een relevant 
gezondheidseffect kan ontstaan of juist niet kan ontstaan.  
 
In het huidige onderzoek is beoordeeld of de blootstelling aan chroom-6 
op de POMS-locaties de relevante gezondheidseffecten bij 
(ex-)medewerkers kan hebben veroorzaakt. Hiervoor zijn de 
blootstellingskenmerken voor iedere afzonderlijke blootstellingsgroep 
naast beschikbare informatie over chroom-6 gemedieerde 
gezondheidseffecten gelegd. Omdat de blootstellingsbeoordeling vooral 
semi-kwantitatief van aard is, is de risicobeoordeling daarom vooral 
kwalitatief van aard. Voor elk relevant gezondheidseffect is nagegaan 
welke blootstellingsroute en blootstellingsparameter(s) bepalend zijn voor 
het tot uitdrukking kunnen komen van dat gezondheidseffect. Aan de 
hand hiervan is beoordeeld hoe waarschijnlijk het is dat een specifiek 
blootstellingspatroon, zoals beschreven voor een blootstellingsgroep, 
zodanig was dat deze heeft kunnen leiden tot het optreden van het 
betreffende gezondheidseffect. Het gaat hierbij om de waarschijnlijkheid 
dat een gegeven gezondheidseffect heeft kunnen ontstaan en niet in 
welke mate (ernst of incidentie). Zo kan voor een blootstellingsgroep 
geconcludeerd worden dat het zeer waarschijnlijk is dat blootstelling 
aan chroom-6 een effect kan veroorzaken, maar kan geen conclusie 
worden getrokken over de mate van ernst van dat effect. Het betreffende 
effect kan dan in een lichte mate tot uitdrukking komen of ernstig van 
aard zijn. Om de mate van ernst te kunnen duiden, zijn kwantitatieve 
gegevens nodig met betrekking tot het gezondheidseffect en zijn 
kwantitatieve blootstellingsgegevens nodig; deze zijn echter niet 
beschikbaar voor de POMS-locaties. Indien voor het gezondheidseffect 
een kwantitatieve dosis-responsrelatie of drempelwaarde beschikbaar of 
afleidbaar was, is wel een indicatieve kwantificering van het risico 
gemaakt op basis van de ‘worst case’ mediane daggemiddelde 
concentratie per jaar (zie paragraaf 3.1). 
 
De waarschijnlijkheid van het optreden van ieder afzonderlijk relevant 
gezondheidseffect is voor iedere blootstellingsgroep kwalitatief 
ingeschaald. Inschaling is gebeurd op basis van de inschatting van 
deskundigen en is afgestemd in de bijeenkomsten van de expertgroepen 
(zie paragraaf 2.2). Voor dit onderzoek is de volgende indeling gebruikt: 

• Het is zeer waarschijnlijk dat de blootstelling aan chroom-6 op 
de POMS-locaties een relevant gezondheidseffect kan hebben 
veroorzaakt.  

• Het is waarschijnlijk dat de blootstelling aan chroom-6 op de 
POMS-locaties een relevant gezondheidseffect kan hebben 
veroorzaakt.  

• Het is noch waarschijnlijk, noch onwaarschijnlijk dat de 
blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties een relevant 
gezondheidseffect kan hebben veroorzaakt.  
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• Het is onwaarschijnlijk dat de blootstelling aan chroom-6 op de 
POMS-locaties een relevant gezondheidseffect kan hebben 
veroorzaakt.  

• Het is zeer onwaarschijnlijk dat de blootstelling aan chroom-6 
op de POMS-locaties een relevant gezondheidseffect kan hebben 
veroorzaakt.  

• Er is geen uitspraak mogelijk. 
 
Om een goede aansluiting te waarborgen met het deelonderzoek 
‘Brononderzoek naar de schadelijke gezondheidseffecten van chroom-6’ 
heeft tijdens de uitvoering van dit deelonderzoek regelmatig overleg 
plaatsgevonden met de onderzoekers. Evenzo heeft regelmatig overleg 
plaatsgevonden met de onderzoekers van het deelonderzoek 
‘Blootstelling aan chroom-6 op de NL-POMS-sites 1984-2006’ om de 
uitgangspunten van het blootstellingsonderzoek voor de 
risicobeoordeling zo goed mogelijk te kunnen duiden. 
 

2.2 Expertgroepen 
Voor de kwalitatieve risicobeoordeling is gekozen voor een trapsgewijze 
benadering, onder begeleiding van een ‘expertgroep risicobeoordeling’ 
en een ‘expertgroep fertiliteit en prenatale ontwikkeling’. Het doel van 
de expertgroepen was meedenken en input leveren aan de onderzoekers 
tijdens het proces van risicobeoordeling. 
 
De ‘expertgroep risicobeoordeling’ bestond uit deskundigen van binnen en 
buiten het RIVM op het gebied van klinische arbeidsgeneeskunde, 
longziekten, arbeidsepidemiologie, toxicologie en toxicologische 
risicobeoordeling; de samenstelling van deze expertgroep is gegeven in 
Bijlage D. Tijdens de twee bijeenkomsten van deze expertgroep werden 
de door de onderzoekers opgestelde documenten over 
werkingsmechanisme, literatuur over chroom-6 gemedieerde relevante 
gezondheidseffecten, en uitgangspunten voor de risicobeoordeling met 
betrekking tot de relevante gezondheidseffecten bediscussieerd. Dit werd 
gedaan voor alle relevante gezondheidseffecten, met uitzondering van 
effecten op de fertiliteit en de prenatale ontwikkeling. Hiervoor werd een 
aparte expertgroep samengesteld (zie volgende alinea). Tijdens de 
tweede bijeenkomst van de ‘expertgroep risicobeoordeling’ werd tenslotte 
de waarschijnlijkheid besproken dat de blootstelling aan chroom-6 op de 
POMS-locaties heeft kunnen leiden tot het ontstaan van de relevante 
gezondheidseffecten, inclusief effecten op de fertiliteit en de prenatale 
ontwikkeling (op basis van input van de expertgroep ‘fertiliteit en 
prenatale ontwikkeling’ (zie hierna)). 
 
Voor ‘effecten op de fertiliteit en de prenatale ontwikkeling’ is een aparte 
expertgroep samengesteld, bestaande uit een aantal onderzoekers die 
betrokken zijn geweest bij het opstellen van het Gezondheidsraadrapport 
over de reproductietoxische eigenschappen van een tiental chroom-6-
verbindingen; de samenstelling van deze expertgroep is gegeven in 
Bijlage D. Tijdens de bijeenkomst van deze expertgroep werden de door 
de onderzoekers opgestelde documenten over werkingsmechanisme, 
literatuur over chroom-6 gemedieerde relevante gezondheidseffecten, en 
uitgangspunten voor de risicobeoordeling met betrekking tot effecten op 
de fertiliteit en/of prenatale ontwikkeling bediscussieerd. Tevens werd de 
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waarschijnlijkheid besproken dat de blootstelling aan chroom-6 op de 
POMS-locaties heeft kunnen leiden tot deze relevante 
gezondheidseffecten. Deze uitkomst is als voorstel meegegeven naar de 
tweede bijeenkomst van de ‘expertgroep risicobeoordeling’. 
 

2.3 Handvatten voor de nadere indeling in groepen 
Per relevant gezondheidseffect is een overzicht gemaakt van factoren 
die van belang zijn bij het ontstaan en/of manifest worden van het 
betreffende gezondheidseffect, de zogenaamde handvatten. 
Hiervoor is in de wetenschappelijke literatuur gezocht naar informatie 
over het werkingsmechanisme van het gezondheidseffect (wel/geen 
drempelwaarde-effect), de blootstellingsroute, de minimale hoogte van 
de concentratie, frequentie, duur van de blootstelling, het 
blootstellingspatroon, de volgtijdelijkheid van blootstelling en het 
gezondheidseffect, testen die de causaliteit met chroom-6 nader kunnen 
onderbouwen, reversibiliteit van het gezondheidseffect, en, indien 
mogelijk, een inschatting van het attributief risico. 
Een aantal belangrijke handvatten is gebruikt in de risicobeoordeling. 
Hoe dit is gebeurd, wordt in Hoofdstuk 4 beschreven. 
De handvatten zijn besproken tijdens de expertbijeenkomsten en 
opgenomen in Bijlage C. 
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3 Input voor de risicobeoordeling 

3.1 Input vanuit de blootstellingsbeoordeling 
In Bijlage A zijn de uitgangspunten van de blootstellingsbeoordeling 
gepresenteerd, zoals die zijn vastgesteld in een gezamenlijk overleg 
tussen de blootstellingsbeoordelaars en de risicobeoordelaars. Deze 
uitgangspunten vormen de basis voor deze risicobeoordeling van 
chroom-6. 
 
Blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties is in kaart gebracht 
voor de periode 1984 tot en met 2004. Alle functies zijn gegroepeerd in 
vier blootstellingsgroepen: 

• B1: ‘Specifieke functies met mogelijke, directe blootstelling aan 
chroom-6’ (als vier functiegroepen beschouwd); 

• B2: ‘Functies met aannemelijke achtergrondblootstelling aan 
chroom-6’ (als twee functiegroepen beschouwd); 

• B3: ‘Functies met mogelijk incidentele blootstelling aan chroom-
6’ (als één groep beschouwd, zie bijlage A); 

• B4: ‘Functies met een verwaarloosbaar geachte blootstelling aan 
chroom-6’ (als één groep beschouwd, zie bijlage A). 

 
3.1.1 Blootstellingsgroep B1 

Binnen de blootstellingsgroep B1 zijn de werknemers met de functies 
technician, monteur, lasser, derust repairman en preserveerder het 
hoogst blootgesteld (deze functies zijn samengenomen onder ‘overige’, 
omdat ook individuele functies worden beschouwd, zie hieronder). Deze 
blootstellingsgroep is zowel direct als indirect blootgesteld aan chroom-6. 
De term directe blootstelling duidt op blootstelling als gevolg van 
werkzaamheden met chroom-6-houdende producten of waarbij chroom-6 
vrij kon komen. Indirecte blootstelling kon plaatsvinden wanneer er 
contact was met gecontamineerde oppervlakten of wanneer men in de 
nabijheid was van een werknemer die werkzaamheden uitvoerde waarbij 
chroom-6 kon vrijkomen. Voor blootstellingsgroep B1 werd de ‘worst 
case’-mediaan geschat van de daggemiddelde concentraties per jaar over 
de verschillende POMS-locaties (zie Bijlage A). Deze waarde beschrijft de 
geschatte bovengrens (‘worst case’) van de mediaan van de 
daggemiddelde blootstelling over het jaar, over de verschillende POMS-
locaties, en dient als ijking voor de inhalatoire blootstelling. Het ‘worst 
case’ mediane daggemiddelde concentratie per jaar is voor de periode 
1984-1990 geschat op 20 µg/m3, voor de periode 1990-1999 op 10 
µg/m3 en voor de periode 1999-2004 op 5 µg/m3. Op basis van deze 
waarde kan voor sommige relevante gezondheidseffecten een indicatieve 
kwantificering van het risico worden gegeven. Omdat het om een 
mediane waarde gaat, is het mogelijk dat een individuele werknemer 
blootgesteld is geweest aan een hogere daggemiddelde concentratie per 
jaar. De kans hierop en hoeveel hoger de daggemiddelde concentratie 
dan is geweest, kan niet nader worden geduid.  
 
Binnen de blootstellingsgroep B1 kunnen enkele individuele functies 
nader worden onderscheiden. De ‘worst case’ mediane daggemiddelde 
concentratie per jaar voor de meewerkend voorman is geschat op 50% 
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van de ijkingsconcentratie, omdat een meewerkend voorman maximaal 
50% van de tijd monteurswerkzaamheden uitvoerde. Hierbij wordt 
opgemerkt dat de blootstelling van de meewerkend voorman zeer kon 
verschillen per afdeling waarin werd geopereerd. De straler en de 
spuiter hebben de gehele POMS-periode (1984-2004) tijdens hun 
werkzaamheden de beschikking gehad over persoonlijke 
beschermingsmiddelen, als gevolg waarvan de ‘worst case’ mediane 
daggemiddelde concentratie per jaar voor de straler is vastgesteld op 
1 µg/m3 voor de gehele POMS-periode, en voor de spuiter op 1 µg/m3 
tot 1990 en op 0,2 µg/m3 vanaf 1990 (zie Tabel 1, zie Bijlage A voor 
details).  
 
Tabel 1: Overzicht van de ‘worst case’ mediane daggemiddelde concentraties 
per jaar in µg/m3 voor functies binnen blootstellingsgroep B1 in de periode 
1984-2004. 
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 
 
Voor alle functies in deze blootstellingsgroep gelden de volgende 
blootstellingskenmerken: 

• Kortdurende, taakgerelateerde blootstellingen, mogelijk met 
hoge blootstellingsintensiteit. 

• Directe en indirecte huidblootstelling was mogelijk. 
• Blootstelling via ingestie was mogelijk, zowel via secundaire 

ingestie als door hand-mondcontact. 
 
Er waren onvoldoende gegevens beschikbaar om de kortdurende, 
taakgerelateerde blootstellingen en de blootstelling via de huid, via de 
mond en via secundaire ingestie te kwantificeren. Dit gold overigens 
voor alle functies in B1, B2 en B3.  
 

3.1.2 Blootstellingsgroep B2 
Werknemers in blootstellingsgroep B2 verrichtten zelf geen 
werkzaamheden waarbij chroom-6 vrij kon komen, maar werden wel 
blootgesteld aan achtergrondconcentraties van chroom-6 op de POMS-
locaties, omdat zij regelmatig in de werkplaats aanwezig moesten zijn (zie 
Bijlage A). Een uitzondering hierop vormde de ‘installation technician’ die 
zelf wel werkzaamheden met directe blooststelling uitvoerde, zij het 
minder frequent dan binnen blootstellingsgroep B1. Binnen de 
blootstellingsgroep B2 worden daarom twee functies onderscheiden: 

1. De ‘quality inspector’ als ‘worst case’-representant van deze 
groep. 

2. De ‘installation technician’. Deze functie wordt apart beoordeeld 
omdat binnen deze functie ook werkzaamheden met directe 
blootstelling werden uitgevoerd, zij het minder frequent dan 
binnen blootstellingsgroep B1. 

 
Deze functies kenden de volgende blootstellingskenmerken: 

• Quality inspector:  
o dagelijkse achtergrondblootstelling; 
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o ‘worst case’ mediane daggemiddelde concentratie per jaar 
lager dan voor blootstellingsgroep B1, door beperktere 
blootstellingsduur en -intensiteit (ingeschaald als 
achtergrond), nadere kwantificering is niet mogelijk; 

o indirecte huidblootstelling was mogelijk; 
o orale blootstelling door hand-mondcontact was mogelijk, maar 

minder frequent dan bij blootstellingsgroep B1. 
• Installation technician: 

o wel directe blootstelling via inhalatie mogelijk tijdens de 
uitvoering van specifieke werkzaamheden; 

o kortdurende hoge blootstelling was mogelijk waarbij de 
blootstellingsintensiteit vergelijkbaar kan zijn geweest met 
blootstellingsgroep B1, maar minder frequent dan bij 
blootstellingsgroep B1; 

o directe en indirecte huidblootstelling was mogelijk; 
o orale blootstelling door hand-mondcontact was mogelijk, maar 

minder frequent dan bij blootstellingsgroep B1. 
 

3.1.3 Blootstellingsgroep B3 
Blootstellingsgroep B3 wordt voor de risicobeoordeling als één groep van 
functies met vergelijkbare blootstelling beschouwd. Werknemers in deze 
functies verrichtten zelf geen werkzaamheden waarbij chroom-6 vrij kon 
komen, maar doordat ze incidenteel in de werkplaats kwamen, is op die 
momenten blootstelling aan de achtergrondconcentratie mogelijk 
geweest (zie Bijlage A). Deze groep heeft de volgende 
blootstellingskenmerken: 

• Achtergrond-inhalatieblootstelling met zeer lage frequentie was 
mogelijk. 

• Indirecte dermale en orale blootstelling met zeer lage frequentie 
was mogelijk. 

• Zeer lage mediane daggemiddelde concentratie per jaar, lager 
dan bij de groep B2, door een lagere blootstellingsfrequentie en 
kortere blootstellingsduur. 

 
3.1.4 Blootstellingsgroep B4 

Groep B4 betreft ‘functies met verwaarloosbaar geachte blootstelling 
aan chroom-6’. In de deelrapportage ‘Blootstelling aan chroom-6 op de 
NL-POMS-sites 1984-2006’ wordt aangegeven dat de werknemers in 
deze groep niet tijdens hun werkzaamheden zijn blootgesteld aan 
verhoogde concentraties chroom-6, daar zij voor hun functie niet in de 
werkplaatsen hoefden te verblijven. 
 

3.2 Input vanuit de hazardbeoordeling 
In het deelonderzoek ‘Brononderzoek naar de schadelijke 
gezondheidseffecten van chroom-6’ is op basis van een 
literatuuronderzoek een overzicht gemaakt van gezondheidseffecten 
waarvoor, op basis van expert judgement, is beoordeeld of een causale 
relatie met blootstelling aan chroom-6 kan worden vastgesteld. De 
volledige rapportage in de vorm van een Engelstalig, wetenschappelijk 
manuscript is opgenomen in Bijlage B. De conclusies hiervan zijn 
samengevat in Figuur 1.  
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Figuur 1: Overzicht van gezondheidseffecten en groepering in categorieën van 
causaliteit in relatie tot chroom-6-blootstelling. Daarnaast wordt aangegeven 
voor welke categorieën gezondheidseffecten een risicobeoordeling zal worden 
uitgevoerd. 
 
Zoals in Figuur 1 is aangegeven, is een risicobeoordeling uitgevoerd voor 
de gezondheidseffecten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt 
of waarvoor chroom-6 verdacht wordt het effect te kunnen veroorzaken. 
 
Op basis van de resultaten van het deelonderzoek ‘Brononderzoek naar 
de schadelijke gezondheidseffecten van chroom-6’, kon geen eenduidige 
conclusie worden getrokken of ook voor effecten op de voortplanting 
(fertiliteit en de prenatale ontwikkeling) een risicobeoordeling moet 
worden uitgevoerd. Daarom is deze vraag aan het begin van het 
onderhavige onderzoek in een bijeenkomst met de ‘expertgroep fertiliteit 
en prenatale ontwikkeling’ besproken. Tijdens deze bijeenkomst werd 
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vastgesteld dat de Gezondheidsraad in 2016, voornamelijk op basis van 
dierexperimenteel onderzoek, heeft geconcludeerd dat chroom-6-
verbindingen effecten kunnen veroorzaken op de voortplanting (fertiliteit 
en de prenatale ontwikkeling), welke als relevant voor de mens 
beschouwd worden (Gezondheidsraad, 2016b). Daarom is het wenselijk 
dat beoordeeld wordt of blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties 
heeft kunnen leiden tot effecten op de fertiliteit en effecten op de 
prenatale ontwikkeling. Overeenkomstig de conclusie van de expertgroep 
zijn deze gezondheidseffecten toegevoegd aan de relevante 
gezondheidseffecten waarvoor een risicobeoordeling is uitgevoerd.  
Het is bekend dat chroom-6 nadelige effecten kan veroorzaken op het 
afweersysteem. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld aandoeningen als allergisch 
contacteczeem en allergische astma ontstaan na chroom-6-blootstelling. 
In deelonderzoek ‘Brononderzoek naar de schadelijke 
gezondheidseffecten van chroom-6’ is verder onderzocht of chroom-6 ook 
andere aandoeningen van het afweersysteem zou kunnen veroorzaken. 
Op basis van de huidige wetenschappelijke kennis is geconcludeerd dat 
chroom-6 wel effecten kan hebben op het afweersysteem, maar dat er 
geen bewijs is dat hierdoor ook irreversibele aandoeningen, zoals auto-
immuunziekten, kunnen ontstaan bij mensen. Meer informatie hierover is 
te vinden in Bijlage B. Het RIVM heeft daarom deze aandoeningen niet 
meegenomen in de risicobeoordeling.  
 
De relevante gezondheidseffecten waarvoor een risicobeoordeling is 
uitgevoerd, zijn: 

• longkanker;  
• neuskanker en neusbijholtekanker;  
• chroom-6 gerelateerd allergisch contacteczeem;  
• chroom-6 gerelateerde allergische astma en allergische rhinitis;  
• chronische longziekten;  
• perforatie van het neustussenschot door chroomzweren;  
• maagkanker; 
• effecten op de fertiliteit; 
• effecten op de prenatale ontwikkeling. 
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4 Risicobeoordeling 

In dit hoofdstuk wordt het risico beoordeeld voor elk van de relevante 
gezondheidseffecten (longkanker, maagkanker, neus-/ 
neusbijholtekanker, allergisch contacteczeem, allergische astma en 
allergische rhinitis, chronische longziekten, perforatie neustussenschot 
door chroomzweren, effecten op de fertiliteit en effecten op de prenatale 
ontwikkeling). Per gezondheidseffect zal eerst algemene 
achtergrondinformatie beschreven worden. Die omvat onder andere 
informatie met betrekking tot het chroom-6 gemedieerde mechanisme 
van het gezondheidseffect.  
 
Als tweede wordt informatie over de relatie van het gezondheidseffect 
met blootstelling aan chroom-6 in verschillende arbeidsomstandigheden 
beschreven. Deze informatie is gebaseerd op het bestuderen van de 
beschikbare relevante literatuur (met als startpunt het 
literatuuronderzoek ‘Brononderzoek naar de schadelijke 
gezondheidseffecten van chroom-6’). Het literatuuronderzoek was 
voornamelijk gericht op het verkrijgen van informatie over de relatie 
tussen blootstellingskenmerken en opgetreden gezondheidseffecten, 
met als doel een kwantitatieve dosis-responsrelatie of, indien mogelijk, 
een drempelwaarde af te leiden. Hierbij is gebruikgemaakt van 
rapporten en evaluaties van de Gezondheidsraad en internationaal 
erkende organisaties (onder andere US EPA, ATSDR, WHO) en is, waar 
nodig, de originele literatuur verzameld en geëvalueerd. 
 
Vervolgens zijn de uitgangspunten voor de risicobeoordeling voor dat 
specifieke gezondheidseffect puntsgewijs beschreven. Dit omvat onder 
andere of het gezondheidseffect beschouwd wordt als een effect zonder 
drempelwaarde of een effect met drempelwaarde, wat de meest 
relevante dosismaat is en welke blootstellingskenmerken (route, 
intensiteit en frequentie van blootstelling) belangrijk zijn om dat 
gezondheidseffect te induceren.  
 
Als laatste wordt per blootstellingsgroep een uitspraak gedaan of de 
blootstelling aan chroom-6 zodanig is dat deze kan leiden tot het 
betreffende gezondheidseffect. Deze inschatting is het oordeel van de 
onderzoekers en de betrokken experts (zie paragraaf 2.2) op basis van 
expert judgement van de beschreven blootstellingskenmerken voor de 
blootstellingsgroepen en de beschikbare informatie over de relevante 
gezondheidseffecten en hun relatie met blootstelling. Voor het aangeven 
van de waarschijnlijkheid van het optreden van ieder afzonderlijk 
relevant gezondheidseffect, is gebruikgemaakt van de volgende termen 
(zie paragraaf 2.1): 

• zeer waarschijnlijk; 
• waarschijnlijk; 
• noch waarschijnlijk, noch onwaarschijnlijk; 
• onwaarschijnlijk; 
• zeer onwaarschijnlijk. 

 
Benadrukt wordt dat deze termen alleen betrekking hebben op de 
waarschijnlijkheid dat de betreffende blootstellingsomstandigheden een 
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gezondheidseffect tot gevolg kunnen hebben, maar niet in welke mate dat 
effect (ernst of, in geval van bijvoorbeeld carcinogene effecten, 
incidentie) dan kan optreden. Bijvoorbeeld, voor een vorm van kanker 
waarvoor een stochastisch mechanisme wordt verondersteld, is het zeer 
waarschijnlijk dat dit gezondheidseffect optreedt bij een blootstelling. 
Immers, iedere vorm van blootstelling, hoe laag ook, kan in geval van 
een stochastisch mechanisme aanleiding geven tot tumorvorming. Echter, 
de mate waarin dit effect optreedt (de incidentie) is afhankelijk van de 
totale cumulatieve dosis, en kan bij geringe blootstelling laag zijn.  
 
In de meeste van de te beoordelen situaties moest voor de 
risicobeoordeling worden volstaan met een kwalitatieve beoordeling dat 
een gezondheidseffect kan optreden, uitgedrukt in termen van 
waarschijnlijkheid. Voor een inschatting van de mate waarin een 
relevant gezondheidseffect kan optreden, is zowel kwantitatieve 
informatie over de blootstelling nodig als kwantitatieve informatie over 
de relatie tussen de blootstelling en dat effect. Voor de POMS-locaties is 
kwantitatieve informatie over de blootstelling beperkt tot een schatting 
van de ‘worst case’ mediane daggemiddelde concentratie per jaar, die 
als ijkwaarde kan worden gebruikt. Waar mogelijk, is deze ijkwaarde 
gebruikt om een indicatieve kwantificering van het risico te geven. 
Indicatief, omdat aan de ene kant deze waarde een geschatte 
bovengrens van de mediaan van de daggemiddelde blootstelling per jaar 
aangeeft voor de hoogst blootgestelde groep. Aan de andere kant is het 
mogelijk dat een individuele werknemer blootgesteld is geweest aan een 
hogere daggemiddelde concentratie per jaar, omdat het om een 
mediane waarde gaat. 
 
De kans dat een ziektegeval in de blootgestelde groep toe te schrijven is 
aan een blootstelling, wordt in de epidemiologie het attributief risico (AR) 
genoemd. Het AR wordt berekend uit het relatieve risico; het relatieve 
risico geeft de relatieve kans aan op een ziekte in een blootgestelde 
populatie ten opzichte van de kans op die ziekte in een niet-blootgestelde 
populatie. Voor de verschillende vormen van kanker is, waar mogelijk, op 
basis van de ijkwaarde (zie Tabel 1) een schatting gemaakt van het AR. 
Voor met name longkanker en maagkanker zijn diverse causale factoren 
bekend. In een groep van aan chroom-6 blootgestelde werknemers 
kunnen dus ook gevallen van longkanker optreden, die het gevolg zijn 
van een andere factor dan blootstelling aan chroom-6. Vanuit het 
perspectief van chroom-6-blootstelling zijn dit de zogenaamde 
achtergrondgevallen. Achtergrondgevallen en gevallen ten gevolge van 
blootstelling aan chroom-6 zijn in principe niet van elkaar te 
onderscheiden. Immers, alle ziektegevallen zijn blootgesteld geweest aan 
chroom-6 en hebben een niet van elkaar te onderscheiden ziektebeeld.  
 
In de deelrapportage ‘Blootstelling aan chroom-6 op de NL-POMS-sites 
1984-2006’ wordt aangegeven dat werknemers binnen de 
blootstellingsgroep B4 niet zijn blootgesteld aan verhoogde 
concentraties chroom-6 op de POMS-locaties. Voor werknemers binnen 
deze blootstellingsgroep is daarom geconcludeerd dat het risico op het 
ontwikkelen van de relevante gezondheidseffecten niet is verhoogd als 
gevolg van het werken op de POMS-locaties. Deze blootstellingsgroep 
wordt daarom in dit hoofdstuk niet verder beoordeeld. 
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In Figuur 2 is de werkwijze van de risicobeoordeling schematisch 
weergegeven. 
 

 
Figuur 2: Proces van risicobeoordeling van relevante gezondheidseffecten. 
* Blootstellingsbeoordeling is gebaseerd op de rapportage ‘Blootstelling aan chroom-6 op 

de NL-POMS-sites 1984-2006’ (zie 3.1 en Bijlage A) 
**  Gevaareigenschappen zijn gebaseerd op de rapportage ‘ Hazard assessment of 

chromium VI’ en is een onderdeel van deze rapportage (zie 3.2 en Bijlage B) 
*** Risicobeoordeling chroom-6 betreft deze rapportage 

 
Een algemene constatering voor de risicobeoordeling is dat de wijze van 
mogelijke blootstelling aan chroom-6 bij de werknemers op de POMS-
locaties, als gevolg van onder andere verfspuiten, schuren, stralen en 
monteren, afwijkt van de wijze van blootstelling aan chroom-6 bij de 
werkers uit de literatuur. In de literatuur worden vooral industriële 
toepassingen met hoge chroomconcentraties (ordegrootte 0,5-1 mg/m3) 
beschreven, zoals galvaniseren, gieten, smelten en chroomproductie; 
deze concentraties zijn relatief hoog vergeleken met de ijkwaarde van 
20 µg/m3 op de POMS-locaties (zie Tabel 1 in paragraaf 3.1). 
 
Verder wordt opgemerkt dat het type chroom-6-verbinding op de POMS-
locaties niet altijd overeenkomt met het type chroom-6-verbinding 
waarvoor in de literatuur de relatie tussen een relevant gezondheidseffect 
en blootstelling aan chroom-6 wordt beschreven. Het is niet bekend of er 
verschillen in potentie zijn tussen de chroom-6-verbindingen voor inductie 
van de verschillende relevante gezondheidseffecten. Voor longkanker 
heeft de Gezondheidsraad een advies gegeven geen onderscheid te 
maken tussen verschillende chroom-6-verbindingen (zie paragraaf 4.1.2). 
Dit advies wordt ook opgevolgd voor de andere gezondheidseffecten. 
 

4.1 Longkanker 
4.1.1 Achtergrondinformatie 

Chroom-6-verbindingen worden intracellulair via reductiestappen omgezet 
in chroom-5-, chroom-4- en chroom-3-verbindingen, wat gepaard gaat 
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met oxidatieve stress als gevolg van de vorming van reactieve 
zuurstofverbindingen (ROS, reactive oxygen species). ROS kunnen 
oxidatieve schade veroorzaken aan DNA, eiwitten en membranen. Deze 
ROS-gerelateerde effecten op het DNA zijn niet specifiek voor chroom-6 
maar kunnen ook door veel andere stoffen, waaronder diverse metalen, 
worden geïnduceerd (ATSDR, 2012). Chroom-6-verbindingen kunnen zelf 
ook na intracellulaire omzetting naar chroom-3 DNA-eiwit crosslinks, 
DNA-DNA tussenstreng crosslinks en DNA-breuken veroorzaken, doordat 
chroom complexen kan vormen met DNA en eiwitten (IARC, 2012; 
ATSDR, 2012). Deze veranderingen aan het DNA-molecuul worden als 
potentieel pre-mutageen gezien (ATSDR 2012). 
 
Beaver et al. (2009) laat in dierstudies zien dat longeffecten door 
chroom-6-verbindingen geassocieerd worden met fibrose, fibrosarcomen 
en niet-kleincellige longcarcinomen zoals adenocarcinomen en squameus 
cel (plaveiselcel) carcinomen. Daarnaast veroorzaken chroom-6-
verbindingen chronische ontstekingsreacties die geassocieerd worden met 
een verhoogd risico op kanker. 
 
Over het mechanisme voor het ontstaan van longtumoren merkt de 
Gezondheidsraad (2016a) op dat ‘chroom VI-verbindingen op meerdere 
manieren schade kunnen toebrengen aan het DNA’ en concludeert dat ‘de 
onderliggende mechanismen van genotoxiciteit voornamelijk non-
stochastisch zijn, maar echter ook stochastisch kunnen zijn.’ In het geval 
van stochastisch genotoxische mechanismen wordt aangenomen dat bij 
iedere blootstelling aan chroom-6, hoe laag ook, er een risico op 
longkanker aanwezig is, waarbij het risico toeneemt met de blootstelling. 
In geval van non-stochastische mechanismen kunnen veilige 
blootstellingsdrempels bestaan. Voorzichtigheidshalve, zoals aangegeven 
in haar leidraad, kiest de commissie bij haar risicoberekening voor het 
‘worst case’-scenario en neemt het stochastisch genotoxisch mechanisme 
als uitgangspunt. 
 
In de Europese lijst van beroepsziekten ‘Information notices on 
occupational diseases’ (EC, 2009) wordt aangegeven dat de minimale 
duur van blootstelling tot het ontwikkelen van longkanker één jaar is3. 
De minimale latentietijd voor longkanker wordt gesteld op vijftien jaar, 
een maximale latentietijd kan echter niet worden bepaald. Luippold et 
al. (2003) benoemen een latentieperiode van minimaal twintig jaar. 
 
Longkanker komt in Nederland in de algemene populatie relatief veel 
voor (in 2015: 12.589 geregistreerde gevallen en in 2016: 12.168 
(voorlopig cijfer)) en de langjarige trend vanaf 1990 is dat het aantal 
vrouwen met longkanker per jaar toeneemt (IKNL, 2017).  
 

4.1.2 Longkanker en blootstelling aan chroom-6 
De beschikbare informatie over de relatie tussen chroom-6-blootstelling 
en longkanker wordt uitgebreid geëvalueerd en bediscussieerd in 

 
3 Let op: dit staat tegenover het principe dat iedere blootstelling leidt tot een verhoogd risico. De minimale 
blootstellingsduur uit de Information Notices on Occupational diseases (EC, 2009) is afgeleid om een ziekte als 
beroepsziekte te kunnen aanmerken. Het staat volledig los van risicogetallen en kan derhalve ook niet dienen 
tot het uitsluiten van longkanker bij werknemers die korter zijn blootgesteld dan één jaar, zonder de 
arbeidshistorie en -anamnese te hebben bekeken. 
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rapporten van onder andere SCOEL (2004), ATSDR (2012), NIOSH 
(2013), ECHA (2013), IARC (2012) en de Gezondheidsraad (2016a). 
Voor uitvoerige beschrijvingen van met name de epidemiologische 
studies wordt daarom verwezen naar deze rapportages. Veel van deze 
onderzoeken bevatten historische informatie over de gezondheid van 
werknemers die in het verleden aan hoge concentraties chroom-6 zijn 
blootgesteld. Een verhoogde incidentie in longtumoren is waargenomen 
als gevolg van beroepsmatige blootstelling in de 
(bi)chromaatproducerende industrie, bij chromaat-pigmentproductie, in 
de verchroomindustrie en bij chroom-legeringwerkers. 
Volgens de Gezondheidsraad komen een 4-tal cohorten in aanmerking 
voor een goede risicobeoordeling. Het betreft dan het Amerikaanse 
‘Baltimore cohort’, het Amerikaanse ‘Painesville cohort’, een Amerikaans 
(Texas & North Carolina) en een Europees cohort van werknemers uit 
een ‘multiplant study’ (deze studie beslaat meerdere fabrieken op één 
terrein). Deze vier cohorten betreffen alle werknemers in 
chromaatproducerende industrieën, en laten een verhoogd risico op 
longkanker zien, met uitzondering van het Amerikaanse Texas & North 
Carolina-cohort. In deze studies wordt gecorrigeerd voor roken als 
verstorende variabele en ze worden gekenmerkt door goed 
gedocumenteerde blootstellingsgegevens. De Gezondheidsraad 
concludeert in navolging van het Risk Assessment Committee van het 
ECHA (RAC-ECHA) (ECHA, 2013) dat de studie door Seidler et al. (2013) 
het meest aansluit bij haar recente leidraad en wetenschappelijke 
inzichten. Seidler et al. (2013) maken gebruik van vijf studies, die of de 
genoemde ‘Baltimore-’ of de ‘Painesville’-cohorten omvatten. Op basis 
van de gegevens van Seidler et al. berekent de Gezondheidsraad een 
extra kans op kanker voor chroom-6-verbindingen van 4 per 100.000 
(4 × 10-5) bij 40 jaar beroepsmatige blootstelling aan 0,01 μg/m3 en 
4 per 1.000 (4 × 10-3) bij 40 jaar beroepsmatige blootstelling aan 
1 μg/m3. 
De epidemiologische studies omvatten verschillende chroom-6-
verbindingen. De Gezondheidsraad merkt op dat het op basis van de 
epidemiologische studies niet mogelijk is te differentiëren tussen de 
oplosbare en slecht oplosbare chroom-6-verbindingen. 
 
Dierproeven laten zien dat chroom-6 bij inhalatieblootstelling 
longtumoren veroorzaakt bij de rat en muis. De dierproeven lijken aan 
te tonen dat er potentieverschillen bestaan tussen chroom-6-
verbindingen, waarbij slecht oplosbare verbindingen mogelijk potenter 
zijn. Vanwege verschillen in experimentele opzet en onvoldoende data 
met betrekking tot slecht oplosbare verbindingen, is er geen consistent 
beeld te vormen. 
 
De Gezondheidsraad adviseert daarom, de epidemiologische en 
dierproefgegevens in overweging nemende, om geen onderscheid te 
maken tussen de chroom-6-verbindingen qua potentie tot het vormen 
van longtumoren. 
 
In één epidemiologische studie naar de relatie tussen chroom-6-
blootstelling via drinkwater en kanker van Zhang en Li (1987) wordt een 
verhoogde longkankerincidentie gerapporteerd, maar zonder statistische 
analyses. In 2008 voert Beaumont et al. (2008) een statistische analyse 
uit op deze gegevens van Zhang en Li. Zij berekenen een leeftijds-
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gecorrigeerde sterfteratio voor longkanker van 1,15 (95% CI 0,62–
2,05). Hieruit blijkt dat er, in tegenstelling tot wat door Zhang en Li 
werd geconcludeerd, geen verhoogde longkankersterfte is opgetreden 
als gevolg van chroom-6-blootstelling via drinkwater. Ook bij 
dierproeven waarbij chroom-6 via de orale route wordt toegediend 
(drinkwater) worden geen longtumoren gerapporteerd. Er zijn geen 
dermale carcinogeniteitsstudies met chroom-6 bekend. 
 

4.1.3 Uitgangspunten voor risicobeoordeling van longkanker ten gevolge van 
blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties 

• In navolging van het Gezondheidsraadrapport ‘ChroomVI-
verbindingen. Beoordeling van de carcinogeniteit’ wordt er in 
deze risicobeoordeling van uitgegaan dat een stochastisch 
genotoxisch (geen drempelwaarde) mechanisme ten grondslag 
ligt aan de vorming van longtumoren bij blootstelling aan 
chroom-6.  

• Aangenomen wordt dat de cumulatieve chroom-6-dosis via 
inhalatie (dat wil zeggen de totale dosis waaraan een werker 
gedurende zijn leven is blootgesteld) de relevante dosismaat is 
voor het ontstaan van longkanker. De cumulatieve dosis wordt 
groter naarmate de blootstellingsconcentratie, -frequentie, -duur 
en/of het aantal dienstjaren toeneemt.  

• Op basis van de beschikbare epidemiologische en 
dierproefgegevens kan worden geconcludeerd dat de orale 
blootstellingsroute niet bijdraagt aan een verhoogd risico op 
longtumoren. 

 
4.1.4 Risicobeoordeling voor longkanker 

Werknemers binnen de blootstellingsgroepen B1, B2 en B3 zijn tijdens 
hun werkzaamheden blootgesteld aan chroom-6 (zie paragraaf 3.1 en 
Bijlage A). Omdat iedere blootstelling aan chroom-6, hoe laag ook, een 
zeker risico op longkanker met zich meebrengt, wordt geconcludeerd dat 
het voor alle functies in deze blootstellingsgroepen zeer waarschijnlijk 
is dat longkanker kan optreden als gevolg van chroom-6-blootstelling op 
de POMS-locaties. 
 
Het risico op longkanker is het hoogst voor de groep van overige 
functies uit de blootstellingsgroep B1, gevolgd door, in volgorde van 
relatief hoog naar laag, de meewerkend voorman, straler en spuiter op 
basis van de ‘worst-case’ geschatte mediane daggemiddelde 
concentratie per jaar als ijkpunt voor de blootstelling.  
Omdat er voor de blootstellingsgroep B1 indicatieve en kwantitatieve 
blootstellingsinformatie beschikbaar is, is aanvullend voor deze groep 
ook een indicatie voor het AR berekend. De dosis-responsrelatie tussen 
chroom-6-blootstelling en het risico op longkanker is in meerdere 
epidemiologische studies van goede kwaliteit onderzocht. In het artikel 
van Seidler et al. (2013) wordt de kennis hierover geëvalueerd. De 
Gezondheidsraad schaarde zich, evenals het RAC-ECHA, in 2016 achter 
de evaluatie van Seidler et al. en gebruikte deze dosis-responsrelatie bij 
het afleiden van een grenswaarde voor chroom-6. De door Seidler et al. 
afgeleide β (richtingscoëfficiënt van de dosis-responsrelatiecurve) is 
1,75, wat neerkomt op een dosis-responsrelatie van RR=1,75 x C +1, 
waarbij RR staat voor relatief risico en C voor de cumulatieve 
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blootstelling in mg/m3-jaren. Om vervolgens het AR (in procenten) te 
berekenen voor longkanker, geldt de formule: 100% × (RR-1)/RR.  
Omdat de duur van de blootstelling (het aantal dienstjaren) van groot 
belang is in de berekening van het AR, wordt voor elk van de functies 
ter illustratie een blootstellingsduur van 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar, en 21 
jaar (= hele POMS-periode) doorgerekend.  
Tabel 2: Attributief risico (%) voor de blootstellingsgroep B1 (‘Specifieke 
functies met mogelijke, directe blootstelling aan chroom-6’), uitgewerkt voor 
een verschillend aantal dienstjaren. 
Functie 1 jaar 

bloot-
gesteld 

5 jaar 
bloot-

gesteld 

10 jaar 
bloot-

gesteld 

21 jaar 
bloot-

gesteld 
Technician, monteur, 
lasser, derust 
repairman 
preserveerder (overige) 

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% 

 
*Rekenvoorbeeld: een medewerker uit de groep ‘overige functies’ die 21 jaar is 

blootgesteld, is maximaal blootgesteld aan:  
6 jaar x 20 µg/m3 +10 jaar x 10 µg/m3 + 5 x 5 µg/m3 = 245 µg/m3 jaar. Het RR komt dan 
uit op 1 + 1,75 x 0,245 =1,43. Volgens dit scenario zou de kans dat de longkanker 
toegeschreven moet worden aan chroom-6-blootstelling in deze blootstellingsgroep 
0,43/1,43 = 0,30 of 30% zijn.  

 
Het RR van 1,43 (zie het rekenvoorbeeld hierboven) kan ook worden 
toegepast op het achtergondrisico (alle oorzaken) om gediagnosticeerd te 
worden met longkanker, het zogenaamde absolute risico. Het risico om in 
de loop van het leven (van 0 tot 85 jaar) gediagnosticeerd te worden met 
longkanker, is 1 op 13 mannen (7,7%) volgens de cijfers van het IKNL uit 
de periode van 2005-2009 (meest recente gegevens, 
http://www.cijfersoverkanker.nl/selecties/Dataset_2/img5a6f065ee0446). 
Onder de blootstellingscondities in het rekenvoorbeeld is het risico 1,43 x 
zo groot. Dit betekent dat de blootgestelde populatie aan chroom-6 zoals 
beschreven in het rekenvoorbeeld, een risico van 1 op 9,1 heeft op de 
diagnose longkanker. Het wordt opgemerkt dat het risico om 
gediagnosticeerd te worden met longkanker, gelijk is aan het risico op 
sterfte door longkanker.  
 
NB: de beschikbare epidemiologische studies geven geen indicatie dat er 
interacties optreden tussen chroom-6-blootstelling en roken, met 
betrekking tot het risico op longkanker. Om deze reden wordt 
aangenomen dat de dosis-responsrelatie tussen blootstelling aan 
chroom-6 en longkanker niet wordt beïnvloed door blootstelling aan 
tabaksrook; dit betekent dat wordt aangenomen dat het AR voor niet-
rokers en rokers gelijk is bij een gelijke chroom-6-blootstelling. 
 
Het AR en het absolute risico van 1 op 9,1 om gediagnosticeerd te worden 
met longkanker, is berekend op basis van de ‘worst case’ mediane 
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daggemiddelde concentratie per jaar; het berekende AR en het absolute 
risico dienen beschouwd te worden als een indicatieve schatting.  
 
Het AR is lager voor blootstellingsgroep B2 en nog lager voor groep B3, 
vanwege de lager geschatte mediane daggemiddelde concentraties per 
jaar (bij een gelijk aantal jaren in dienst).  

4.2 Maagkanker 
4.2.1 Achtergrondinformatie 

Het exacte, toxicologische mechanisme voor het ontstaan van 
maagkanker in relatie tot chroom-6-blootstelling is onbekend. Er zijn 
geen studies bekend naar onderliggende mechanismen als DNA-schade 
en mogelijk chroom-specifieke mutaties. Eenzelfde mechanisme als voor 
longkanker is voor de hand liggend (zie paragraaf 4.1.1). Uitgaande van 
dit veronderstelde mechanisme wordt, evenals voor longkanker, 
voorzichtigheidshalve aangenomen dat er een stochastisch genotoxisch 
mechanisme ten grondslag ligt aan het ontstaan van maagkanker bij 
blootstelling aan chroom-6. Tumorvorming treedt vaak op na een 
latentieperiode. Voor maagkanker is de latentieperiode door Nadler en 
Zurbenko (2014) geschat op 22,3-22,9 jaar. 
Maagkanker komt in Nederland in de algemene populatie relatief veel 
voor (in 2015: 1165 geregistreerde gevallen, en in 2016: 1301 
(voorlopig cijfer)), maar de langjarige trend vanaf 1990 is dat het aantal 
mensen met maagkanker per jaar afneemt (IKNL, 2017). Maagkanker 
wordt vaak gediagnostiseerd in de leeftijdsgroep 60-75 jaar en komt 
vaker voor bij mannen. De belangrijkste risicofactor voor maagkanker is 
de bacterie Helicobacter Pylori die in combinatie met een ongezond dieet 
versterkt wordt (HSE, 2012). Om deze reden wordt aangenomen dat de 
sociaal-economische status een belangrijke verstorende variabele is 
voor maagkanker. 
 

4.2.2 Maagkanker en blootstelling aan chroom-6 
De maag kan worden blootgesteld aan chroom-6 via orale inname, maar 
ook via inhalatie (ATSDR, 2012). Inhalatieblootstelling aan chroom-6 kan 
leiden tot het neerslaan van partikels met chroom-6 in de hogere 
luchtwegen. Deze partikels kunnen via mucociliair transport naar de 
keelholte worden gebracht, vervolgens worden ingeslikt en in rechtstreeks 
contact komen met de mucosa van de maag (secundaire ingestie). Ook 
wordt gerapporteerd dat de maag bereikt kan worden via de systemische 
bloedcirculatie na opname vanuit de longen. Het ATSDR (2012) stelt 
echter dat het onwaarschijnlijk is dat deze laatste route leidt tot maag-
darmeffecten, inclusief maagkanker, maar schrijft maag-darmeffecten bij 
inhalatieblootstelling aan chroom-6 uitsluitend toe aan secundaire 
ingestie. Chroom-6 gerelateerde tumoren worden vooral waargenomen bij 
de eerste plaats van contact van chroom-6 met het lichaam. Daarnaast 
wordt chroom-6 relatief snel gereduceerd tot chroom-3, waardoor het niet 
aannemelijk is dat chroom-6 via opname door de longen en de 
systemische circulatie kan leiden tot maagtumoren. 
 
De epidemiologische informatie betreft vooral industriële toepassingen 
van chroom-6: blootstelling aan chroomzuur, chromaten, lasrook en 
metaaldampen, zoals beschreven door onder andere het IARC (2012) en 
het ATSDR (2012). In deze overzichten komt geen eenduidig beeld van 
een verhoogd risico op maagkanker als gevolg van chroom-6-
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blootstelling naar voren. In een recente meta-analyse door Welling et al. 
(2015) met daarin 56 epidemiologische onderzoeken naar het 
voorkomen van maagkanker in groepen mensen die zijn blootgesteld 
aan chroom-6, wordt een verhoogd risico geconcludeerd (relatief risico: 
1,27 (CI 1,18-1,38)). De cohorten waren werkzaam in chroomproductie, 
chroomplating, leerlooierijen en werkten met Portland cement. In geen 
van de epidemiologische studies, uit alle overzichten, is aangegeven 
welk type tumoren in de maag wordt gerelateerd aan blootstelling aan 
chroom-6-verbindingen. Naast epidemiologische studies naar de relatie 
tussen chroom-6-blootstelling op de werkplek en het voorkomen van 
nadelige gezondheidseffecten zijn ook epidemiologische studies naar de 
relatie tussen blootstelling aan chroom-6 via drinkwater en het 
voorkomen van nadelige gezondheidseffecten uitgevoerd, waarin 
eveneens geen eenduidig beeld van een verhoogd risico op maagkanker 
wordt gevonden (ATSDR, 2012). 
 
In twee dierstudies worden neoplastische effecten gevonden in de 
mondholte, voormaag en onderdelen van het darmstelsel als gevolg van 
blootstelling aan chroom-6 in de vorm van kaliumchromaat via 
drinkwater (ATSDR, 2012). 
 
Op basis van de beschikbare literatuur kan geen kwantitatieve dosis-
reponsrelatie tussen blootstelling aan chroom-6 en het ontstaan van 
maagkanker worden afgeleid. Een belangrijke oorzaak hiervoor is ook 
dat secundaire ingestie als een belangrijke route voor het ontstaan van 
maagkanker wordt beschouwd. Voor deze route kan de 
blootstellingsdosis niet worden vastgesteld. 
 

4.2.3 Uitgangspunten voor risicobeoordeling van maagkanker ten gevolge van 
blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties 

• In navolging van de risicobeoordeling voor longkanker, wordt 
ervan uitgegaan dat een stochastisch genotoxisch (geen 
drempelwaarde) mechanisme ten grondslag ligt aan de vorming 
van maagtumoren bij blootstelling aan chroom-6.  

• Aangenomen wordt dat de cumulatieve chroom-6-dosis (dat wil 
zeggen de totale dosis waaraan een werker gedurende zijn 
werkleven is blootgesteld) de relevante dosismaat is voor het 
ontstaan van maagkanker. De cumulatieve dosis wordt groter 
naarmate de blootstellingsconcentratie, -frequentie, -duur en/of 
het aantal dienstjaren toeneemt.  

• Op basis van het veronderstelde mechanisme en de conclusies 
van het ATSDR (2012) wordt gesteld dat (secundaire) ingestie de 
belangrijkste route van blootstelling is. 

• Vanwege het ontbreken van informatie over een dosis-
responsrelatie is de risicobeoordeling voor blootstelling aan 
chroom-6 voor het eindpunt maagkanker alleen kwalitatief 
uitvoerbaar. 

 
4.2.4 Risicobeoordeling voor maagkanker 

Werknemers binnen de blootstellingsgroepen B1, B2 en B3 zijn 
blootgesteld aan chroom-6 tijdens hun werkzaamheden. Het is mogelijk 
dat zij oraal via hand-mondcontact en via secundaire ingestie zijn 
blootgesteld aan chroom-6 (zie paragraaf 3.1 en Bijlage A). Omdat 
iedere blootstelling aan chroom-6, hoe laag ook, een zeker risico op 
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maagkanker met zich meebrengt, wordt geconcludeerd dat het voor alle 
functies in deze blootstellingsgroepen zeer waarschijnlijk is dat 
maagkanker kan optreden als gevolg van de chroom-6-blootstelling op 
de POMS-locaties. 
 
Voor de blootstellingsgroepen kan het risico op maagkanker niet worden 
gekwantificeerd, omdat de blootstelling door secundaire ingestie en via 
hand-mondcontact niet is bepaald. Onderscheid tussen functies binnen 
een blootstellingsgroep is daardoor ook niet mogelijk. Echter, de 
inhalatieblootstelling geeft wel een indicatie van de secundaire ingestie, 
terwijl de frequentie van directe blootstelling een indicatie geeft van het 
hand-mondcontact. Omdat de geschatte inhalatieblootstelling het hoogst 
was in blootstellingsgroep B1, is het risico in deze groep op maagkanker 
ook het hoogst, gevolgd door de blootstellingsgroepen B2 en B3.  
Er is geen dosis-responsrelatie bekend voor chroom-6-blootstelling en 
maagkanker. Een betrouwbare schatting van het AR kan daarom niet 
gemaakt worden. Omdat meestal een lager RR wordt gerapporteerd 
voor maagkanker dan voor longkanker in dezelfde of gelijkwaardige 
studies, is het AR voor maagkanker, bij eenzelfde blootstelling, naar 
verwachting wel lager dan het AR voor longkanker. Hoeveel lager kan 
niet gekwantificeerd worden. 
 

4.3 Neus-/neusbijholtekanker 
4.3.1 Achtergrondinformatie 

Neus-/neusbijholtekanker komt bij de algemene bevolking zeer weinig 
voor. De incidentie in Nederland varieerde in de jaren 2010-2015 tussen 
de 140 en 150 gevallen per jaar. De langjarige trend vanaf 1990 is dat 
het aantal mensen met neus-/neusbijholtekanker toeneemt (IKNL, 
2017). Studies naar onderliggende mechanismen zijn in de literatuur 
niet aangetroffen. 
 

4.3.2 Neus-/neusbijholtekanker en blootstelling aan chroom-6 
Er zijn diverse studies bij werkers gepubliceerd waarin een mogelijke 
relatie tussen blootstelling aan chroom-6 en neus-/neusbijholtekanker 
wordt gerapporteerd. Voorbeelden zijn cohortstudies van werkers in de 
chromaatproductie in Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 
Staten, in de chromaat-pigmentproductie in Noorwegen en in de 
galvano-industrie in het Verenigd Koninkrijk. De hierbij gerapporteerde 
relatieve risico’s bedragen 0-15,4 (CI 4,19-39,43). Opgemerkt wordt dat 
niet in alle epidemiologische onderzoeken onder aan chroom-6 
blootgestelde werknemers een verhoogd risico op neuskanker is 
gevonden (IARC, 2012). Een beperking van de cohortstudies is dat de 
blootstelling aan chroom-6 niet gekwantificeerd is, en dat in sommige 
gevallen geen onderscheid tussen chroom-3 en chroom-6 gemaakt is. 
Daarnaast zijn er ook enkele case-control studies waarbij door middel 
van een interview informatie is verzameld over arbeidshistorie en 
mogelijke risicofactoren voor neus-/neusbijholtekanker, inclusief 
historische blootstelling aan stoffen en producten zoals formaldehyde, 
houtstof, chroom-6- en nikkelverbindingen, vernis, lak en lijmen. Twee 
van deze studies geven enige aanwijzingen voor een verhoogd risico 
voor werknemers met een mogelijke chroom-6-blootstelling. Echter, de 
studie waarin de blootstelling het meest gedetailleerd in kaart gebracht 
is, laat geen verhoogd risico zien voor werknemers die blootgesteld zijn 
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aan chroom-6 (IARC, 2012). Ook voor de case-control studies geldt dat 
de chroom-6-blootstelling niet gekwantificeerd is. 
 

4.3.3 Uitgangspunten voor risicobeoordeling van neus-/neusbijholtekanker ten 
gevolge van blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties 

• In navolging van de risicobeoordeling voor longkanker, wordt 
ervan uitgegaan dat een stochastisch genotoxisch (geen 
drempelwaarde) mechanisme ten grondslag ligt aan de vorming 
van neus-/neusbijholtekanker bij blootstelling aan chroom-6.  

• Aangenomen wordt dat de cumulatieve chroom-6-dosis (dat wil 
zeggen de totale dosis waaraan een werker gedurende zijn 
arbeidsleven is blootgesteld) de relevante dosismaat is voor het 
ontstaan van neus-/neusbijholtekanker. De cumulatieve dosis is 
groter naarmate de blootstellingsconcentratie, -frequentie, -duur 
en/of het aantal dienstjaren toeneemt. 

• Neus-/neusbijholtekanker kan optreden na inhalatieblootstelling. 
Ook kan hand-neuscontact bijdragen aan het ontstaan van neus-
/neusbijholtekanker. Het is niet aannemelijk dat systemische 
blootstelling via de orale of dermale route bij kan dragen aan het 
ontstaan van neus-/neusbijholtekanker.  

• Vanwege het ontbreken van informatie over een dosis-
responsrelatie is de risicobeoordeling voor blootstelling aan 
chroom-6 voor het eindpunt neus-/neusbijholtekanker alleen 
kwalitatief uitvoerbaar. 

 
4.3.4 Risicobeoordeling voor neus-/neusbijholtekanker 

Werknemers binnen de blootstellingsgroepen B1, B2 en B3 zijn 
inhalatoir blootgesteld aan chroom-6 tijdens hun werkzaamheden. De 
werknemers zijn ook dermaal blootgesteld, dit is echter niet 
gekwantificeerd. Door hand-neuscontact kan deze dermale blootstelling 
hebben bijgedragen aan het ontstaan van neus-/neusbijholtekanker (zie 
paragraaf 3.1 en Bijlage A). Omdat iedere blootstelling aan chroom-6, 
hoe laag ook, een zeker risico op neus-/neusbijholtekanker met zich 
meebrengt, wordt geconcludeerd dat het voor alle functies in deze 
blootstellingsgroepen zeer waarschijnlijk is dat neus-
/neusbijholtekanker kan optreden als gevolg van de chroom-6-
blootstelling op de POMS-locaties. 
 
Op basis van de cumulatieve dosis voor de verschillende functies binnen 
de blootstellingsgroep B1 is het risico op neus-/neusbijholtekanker het 
hoogst voor de overige functies uit de blootstellingsgroep, gevolgd door 
(van hoog naar laag) de meewerkend voorman, straler en spuiter. Het 
risico op neus-/neusbijholtekanker is lager voor blootstellingsgroep B2 
en nog lager voor de blootstellingsgroep B3. Voor al deze groepen 
kunnen de risico’s op neus-/neusbijholtekanker niet worden 
gekwantificeerd. Gezien de zeldzaamheid van neustumoren (IKNL, 
2017) en het hoge percentage dat toegerekend wordt aan 
werkomstandigheden (Rushton et al., 2008; NCVB, 2010), kan bij een 
aantoonbare blootstelling aan chroom-6 neus-/neusbijholtekanker 
toegeschreven worden aan chroom-6. 
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4.4 Allergisch contacteczeem 
4.4.1 Achtergrondinformatie 

Allergisch contacteczeem (ook wel allergisch contact dermatitis, ACD) is 
een ziekte/aandoening die ontstaat nadat een persoon allergisch is 
geworden voor een stof. ACD kan ontstaan als gevolg van 
huidblootstelling aan een stof, waarbij het immuunsysteem wordt 
gesensibiliseerd. Bij een volgende blootstelling aan deze stof wordt het 
immuunsysteem dusdanig geactiveerd (elicitatie) dat ACD optreedt. 
Kenmerken van ACD zijn roodheid van de huid, blaasvorming, kloofjes en 
schilfering. De inductie van sensibilisatie heeft een drempelwaarde, 
uitgedrukt in mg/cm2 huidoppervlak. Voor veel stoffen, waaronder 
chroom-6, is de drempelwaarde echter onbekend. Wanneer een persoon 
eenmaal overgevoelig is geraakt, zal deze persoon dat zijn leven lang 
blijven. Vervolgens is slechts een zeer kleine hoeveelheid stof nodig om 
de allergische respons in de huid op te wekken. Gezondheidseffecten 
komen pas tot uiting als een persoon na sensibilisatie nogmaals via de 
huid blootgesteld wordt aan chroom-6. Zolang de blootstelling voortduurt, 
houden de effecten aan. Doorgaans treden de effecten vertraagd op, na 
enkele uren of zelfs pas na 72 uur (Kimber et al., 2002). 
Ook bij de elicitatiefase is de gedachte dat er een drempelwaarde 
bestaat, deze zal echter vele malen lager zijn dan voor de sensibilisatie. 
Een drempelwaarde voor elicitatie (in het algemeen, maar ook voor 
chroom-6 in het bijzonder) kan op dit moment niet worden vastgesteld. 
 
Theoretisch kan worden gesteld dat sensibilisatie kan optreden als gevolg 
van langdurende lage blootstelling evenals van kortdurende hoge 
blootstellingen of zelfs zeer kortdurende piekblootstellingen (Basketter et 
al., 2006, Ezendam et al., 2010). Dit is vooral in proefdieronderzoek 
vastgesteld. In de praktijk is bij de mens het onderscheid tussen de 
sensibilisatie- en elicitatiefase niet te maken, omdat alleen de elicitatiefase 
leidt tot zichtbare effecten als het allergisch contacteczeem (ACD). 
 
De belangrijkste route voor allergisch contacteczeem is huidblootstelling. 
Bij overgevoelig geraakte mensen kan allergisch contacteczeem ook via 
inademing van de stoffen ontstaan, omdat het lymfatisch stelsel is 
geactiveerd (systemisch effect). 
 
Volgens Ogawa et al. (2007) is de gemiddelde tijdsduur voor het 
ontwikkelen van chroomallergie zes tot negen maanden, maar het kan 
ook in minder dan drie maanden. Zij kwantificeren daarbij geen 
blootstellingsniveau. 
 
De achtergrondwaarde voor de prevalentie van chroomallergie in de 
populatie varieert in de Verenigde Staten tussen 0,08 en 7% terwijl de 
schatting voor Europa, op basis van een Deense studie, boven de 3% 
ligt (Thyssen et al., 2009). Dit betreft echter niet alleen allergie voor 
chroom-6, maar ook voor chroom-3. Ook moet rekening worden 
gehouden met mogelijke kruissensibilisatie, waarbij mensen allergische 
reacties vertonen op zowel chroom-3 als chroom-6. In dat geval is het 
niet per se noodzakelijk dat de sensibilisatie het gevolg is geweest van 
chroom-6-blootstelling, maar kan latere chroom-6-blootstelling wel de 
effecten veroorzaken. 
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De effecten behorend bij ACD kunnen overigens ook worden veroorzaakt 
door irritatie, het zogeheten irritatief contacteczeem. Kenmerkend voor 
een allergie is echter dat de reacties stofspecifiek zijn en al bij hele lage 
huidblootstellingen, ruim onder de irritatiedrempel, symptomen 
veroorzaken (Lenderink en Van der Laan, 2014). 

4.4.2 Allergisch contacteczeem en blootstelling aan chroom-6 
Er zijn diverse humane studies beschikbaar over blootstelling aan 
chroom-6 en ACD. Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 4.4.1 maken 
deze studies geen onderscheid tussen sensibilisatie en elicitatie. 
Daarnaast wordt opgemerkt dat veel literatuurstudies niet altijd gericht 
zijn op de relatie ACD en chroom-6-blootstelling, maar onderdeel 
uitmaken van grotere onderzoeken. In een aantal van deze studies is de 
blootstelling uitgedrukt in luchtconcentraties, terwijl de huidblootstelling 
niet is gekarakteriseerd. 
Er zijn twee soorten studies: epidemiologische studies die de prevalentie 
van ACD hebben gerapporteerd (bijvoorbeeld 18,5% heeft gedurende 
624 dagen ACD na blootgesteld te zijn geweest aan 29 µg/m3; Gibb et 
al. 2000) of beschrijvingen van studies met diagnostische patch-testen 
die door dermatologen worden toegepast om een allergie vast te stellen. 
In patch-testen wordt de huidblootstelling uitgedrukt in de hoeveelheid 
chroom-6 in mg/kg (of ppm; concentratie in een product) of het 
percentage chroom-6 in oplossing in relatie tot een percentage positieve 
reacties in de geteste populatie. Een voorbeeld van een onderzoek met 
gebruik van patch-testen is: bij gesensibiliseerde patiënten reageerde 
24% positief (van de 230) op een challenge met 0,175% chroom-6 in 
oplossing (1% natriumdichromaat) (Newhouse, 1963).  
In een studie van Nethercott et al. (1994), waarbij 2% (1 van 54) 
reageerde op chroom-6, werd een Minimale Elicitatie Threshold (een 
‘drempelwaarde’ voor minimale elicitatie) afgeleid van 0,018 µg/cm2. 
Shelnutt et al. (2007) noemt huidconcentraties van 10-20 ppm (circa 5 
mg chroom-6/kg cement) voldoende voor een allergische reactie op 
chroom-6. Op basis van deze studies concludeert het ATSDR dat 
dermale blootstellingsniveaus van naar schatting 4 tot 25 mg chroom-
6/kg product kunnen leiden tot ACD voor chroom (ATSDR, 2012). Het 
ATSDR concludeert verder dat huidblootstelling de belangrijkste oorzaak 
van chroomallergie lijkt te zijn tijdens chroomgerelateerde 
werkzaamheden, waaronder het nat schuren van verfprimer en het 
gebruik van natriumchromaat bevattende anti-roestvloeistoffen bij 
locomotief repair shops, alsook blootstelling bij laswerkzaamheden. 
 
In 2005 concludeerde het ECB (Europese Chemicaliën Bureau, nu 
European Chemicals Agency, ECHA) in het EU Risk Assessment Report 
voor een aantal chroom-6-verbindingen dat het niet mogelijk was een 
drempelwaarde voor sensibilisatie af te leiden (ECB, 2005). Ook in de 
recentere criteriadocumenten, waaronder die van het ATSDR (2012), 
worden geen drempelwaarden afgeleid voor chroom-6-verbindingen. 
 
Om deze reden is allergisch contacteczeem, veroorzaakt door chroom-6, 
geplaatst in de categorie: effect met onbekende drempelwaarde. 
 

4.4.3 Uitgangspunten voor risicobeoordeling van allergisch contacteczeem ten 
gevolge van blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties 

• Uit de literatuur blijkt dat chroom-6 gerelateerd ACD kan 
voorkomen bij taken als het nat schuren van verfprimers die 
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gelijkenissen vertonen met de werkzaamheden op de POMS-
locaties. 

• Allergisch contacteczeem kan worden veroorzaakt door 
langdurende, relatief lage blootstellingen, kortdurende hoge 
blootstellingen of zelfs door piekblootstellingen op de huid, 
waarbij de hoogte van de drempelwaarde bij deze verschillende 
tijdsduren onbekend is. De in de literatuur beschreven tijd die 
nodig is om gesensibiliseerd te raken, kent een grote variatie.  

• De elicitatiefase is relevant voor de risicobeoordeling, omdat dan 
ACD tot uiting komt. Het is niet relevant waar de sensibilisatie 
plaatsvond (al dan niet op de POMS-locaties). Ook is het irrelevant 
of de sensibilisatie is veroorzaakt door chroom-3. Bij chroom-6-
blootstelling kan namelijk door reductie ook chroom-3-blootstelling 
plaatsvinden. Hierdoor is het niet mogelijk om bij blootstelling aan 
chroom-6 aan te geven of chroom-6 of chroom-3 de oorzaak is 
van ACD. 

• Huidcontact is de belangrijkste route voor elicitatie van ACD. Het 
is mogelijk dat inhalatieblootstelling ook ACD kan veroorzaken bij 
overgevoelige mensen. 

• Omdat de hoogte van de drempelwaarde onbekend is, kan voor 
ACD alleen een kwalitatieve risicobeoordeling worden uitgevoerd, 
waarbij ervan wordt uitgegaan dat ieder 
huidblootstellingsmoment ACD kan veroorzaken, vanwege de 
verwachte zeer lage drempelwaarde (ordegrootte van 0,02 
µg/cm2). 

 
4.4.4 Risicobeoordeling voor allergisch contacteczeem 

Werknemers binnen de blootstellingsgroepen B1 en B2 zijn direct en/of 
indirect dermaal blootgesteld aan chroom-6 met een hoge frequentie en 
duur van contact (zie paragraaf 3.1 en bijlage A). ACD kan ontstaan na 
langdurend lage blootstelling, evenals na kortdurend hoge 
huidblootstellingen aan chroom-6. Omdat de drempelwaarde voor ACD 
niet bekend is, maar wordt verondersteld zeer laag te zijn, is het zeer 
waarschijnlijk dat ACD kan optreden als gevolg van de chroom-6 
huidblootstelling op de POMS-locaties.  
 
Werknemers in de blootstellingsgroep B3 zijn incidenteel, indirect 
blootgesteld aan chroom-6 via de huid. Indien werknemers al 
gesensibiliseerd zijn voor chroom-6 of voor chroom-3, al dan niet 
gebeurd op de POMS-locaties, dan is het waarschijnlijk dat ACD kan 
optreden als gevolg van huidblootstelling op de POMS-locaties. 
 

4.5 Allergische astma en allergische rhinitis 
4.5.1 Achtergrondinformatie 

Allergische astma en allergische rhinitis worden gekenmerkt, net als bij 
ACD, door een immunologisch mechanisme met een sensibilisatie- en 
elicitatiefase, waarbij de gezondheidseffecten zich uiten in de 
luchtwegen. Bij hernieuwde blootstelling kunnen gesensibiliseerde 
werknemers last krijgen van allergische luchtwegklachten, zoals rhinitis 
(neusontsteking), rhinoconjunctivitis (ontsteking in neus en 
oogbindweefsel) en astma.  
Waarnemingen laten zien dat als de blootstelling na sensibilisatie 
doorgaat, er al snel tientallen procenten van de werknemers een 
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luchtwegallergie ontwikkelen. Vanuit een conservatieve benadering kan 
aangenomen worden dat bij voortdurende blootstelling nagenoeg 
iedereen die gesensibiliseerd is, uiteindelijk een luchtwegallergie 
ontwikkelt (Gezondheidsraad, 2008). 
Ook is het mogelijk dat de klachten verergeren en chronisch worden, en 
niet meer verdwijnen als de blootstelling wordt beëindigd. Allergische 
beroepsastma persisteert bij circa twee derde van de werkers; jaren na 
stopzetting van de blootstelling hebben deze personen nog astmatische 
klachten (Gezondheidsraad, 2008). Als een persoon eenmaal allergische 
luchtwegklachten heeft, kunnen die bij voortdurende blootstelling 
verergeren (van mild naar ernstig) en chronisch worden. Daarnaast 
kunnen mensen met in eerste instantie alleen symptomen van 
allergische rhinitis of rhinoconjunctivitis bij voortdurende blootstelling 
ook symptomen van astma krijgen (Gezondheidsraad, 2008). 
Sensibilisatie kan optreden als gevolg van langdurende lage blootstelling, 
evenals van kortdurende hoge blootstellingen. De gegevens zijn echter te 
beperkt om aan te kunnen geven in welke mate kortdurende hoge 
blootstellingen van invloed zijn en hoe ze de blootstelling-responsrelaties 
beïnvloeden (Snippe et al., 2001). Daarnaast kan sensibilisatie ontstaan 
na blootstelling via de luchtwegen of de huid (Kimber, 1996). 
Het is aannemelijk dat er een drempelwaarde kan bestaan waar 
beneden geen allergische sensibilisatie optreedt. Dit niveau van 
blootstelling is naar alle waarschijnlijkheid erg laag; er is dus in principe 
maar weinig blootstelling aan een allergeen nodig om een reactie op te 
wekken (Gezondheidsraad, 2008). 
Astma (niet-allergische én allergische astma) komt in Nederland bij circa 
15% van de volwassenen voor (ERS, 2017, To et al., 2012). Op basis 
van internationale evaluaties kan gesteld worden dat van deze gevallen 
ongeveer 15% beroepsastma (irritatief én allergische beroepsastma) 
betreft (Balmes et al., 2003, Johnson et al., 2000, Blanc en Toren, 
2000, Tarlo et al., 2000, Karjalainen et al., 2001, Mannino, 2000, 
Kogevinas et al., 2007). Nederlandse gegevens over de bijdrage van 
astma als gevolg van beroepsmatige blootstelling op het totaal aantal 
astmagevallen zijn niet bekend (Gezondheidsraad, 2008). 
Allergische beroepsastma en allergische rhinitis vereist een 
sensibilisatieperiode die doorgaans varieert van enkele weken tot jaren. 
In uitzonderlijke gevallen kan deze sensibilisatieperiode slechts enkele 
dagen bedragen. De maximale latentieperiode tussen blootstelling aan 
het allergeen en de manifestatie van klinische symptomen bij 
gesensibiliseerde individuen bedraagt niet meer dan 48 uur (EC, 2009). 
 

4.5.2 Allergische astma en allergische rhinitis en blootstelling aan chroom-6 
Er zijn diverse studies bij werkers gepubliceerd, waarin een mogelijke 
relatie tussen blootstelling aan chroom-6 en de ontwikkeling van 
allergische astma en allergische rhinitis wordt gerapporteerd. Dit betreft 
voornamelijk individuele casuïstiek voor allergische astma (HSE, 2001, 
Cruz et al., 2006, Fernández-Nieto, 2006).  
De diagnose chroom-6 gemedieerde allergische astma werd bij de case 
reports bevestigd door specifieke inhalatie-provocatietesten met een 
chroom-6-verbinding. Opgemerkt wordt dat chroom-6-gesensibiliseerde 
personen, net als bij huidsensibilisatie, ook kunnen reageren na een 
inhalatieblootstelling aan een chroom-3-verbinding (SCOEL, 2004).  
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4.5.3 Uitgangspunten voor risicobeoordeling van allergische astma en 
allergische rhinitis ten gevolge van blootstelling aan chroom-6 op de 
POMS-locaties 

• De elicitatiefase is relevant voor de risicobeoordeling, omdat dan 
het gezondheidseffect tot uiting komt. Het is niet relevant waar 
de sensibilisatie plaatsvond (al dan niet op de POMS-locaties). 
Ook is het irrelevant of de sensibilisatie is veroorzaakt door 
chroom-3. Bij chroom-6-blootstelling kan door reductie namelijk 
ook chroom-3-blootstelling plaatsvinden.  

• Allergische astma en allergische rhinitis kunnen optreden na 
inhalatieblootstelling. Naast langdurende lage blootstelling, 
kunnen ook kortdurende hoge blootstellingen een belangrijke rol 
spelen bij het ontstaan van allergische astma en allergische 
rhinitis. Huidblootstelling kan een rol spelen in de 
sensibilisatiefase, maar luchtwegklachten ontstaan alleen na 
blootstelling via inhalatie.  

• Omdat de hoogte van de drempelwaarde onbekend is, wordt voor 
allergische astma en allergische rhinitis een kwalitatieve 
risicobeoordeling uitgevoerd, waarbij ervan wordt uitgegaan dat 
ieder blootstellingsmoment het gezondheidseffect kan 
veroorzaken, vanwege de verwachte zeer lage drempelwaarde. 

 
4.5.4 Risicobeoordeling voor allergische astma en allergische rhinitis 

Werknemers binnen de blootstellingsgroepen B1 en B2 zijn direct en/of 
indirect inhalatoir en dermaal blootgesteld aan chroom-6 met een hoge 
frequentie en duur van contact, met name in de eerstgenoemde 
blootstellingsgroep waar ook de intensiteit van de blootstelling hoger 
was (zie paragraaf 3.1 en bijlage A). Allergische astma en allergische 
rhinitis kunnen ontstaan na langdurende lage blootstelling, evenals na 
kortdurende hoge inhalatieblootstellingen aan chroom-6. De 
drempelwaarde voor chroom-6-gerelateerde allergische astma of 
allergische rhinitis is niet bekend, het wordt echter aangenomen dat 
deze zeer laag is. Omdat voor alle functies binnen deze twee 
blootstellingsgroepen tenminste een van de gestelde 
blootstellingscondities gelden, kan worden geconcludeerd dat het zeer 
waarschijnlijk is dat allergische astma en allergische rhinitis kunnen 
optreden als gevolg van de chroom-6-blootstelling op de POMS-locaties. 
De werknemers zijn ook direct en/of indirect dermaal blootgesteld, dit is 
echter niet gekwantificeerd. Door hand-neuscontact kan deze 
blootstelling hebben bijgedragen aan het ontstaan van allergische 
rhinitis. 
 
Werknemers in de blootstellingsgroep B3 zijn incidenteel, indirect 
blootgesteld aan chroom-6 via de luchtwegen en de huid. De 
drempelwaarde voor chroom-6 gerelateerde allergische astma of 
allergische rhinitis is niet bekend, er wordt echter aangenomen dat deze 
zeer laag is. Aangezien de werknemers binnen deze blootstellingsgroep 
met een zeer lage frequentie en korte blootstellingsduur indirect zijn 
blootgesteld, waarbij de ‘worst case’ mediane daggemiddelde 
concentratie per jaar lager is dan de werknemers in de 
blootstellingsgroep B2, kan geen eenduidige uitspraak worden gedaan 
en wordt geconcludeerd dat het voor de functies binnen deze 
blootstellingsgroep noch waarschijnlijk, noch onwaarschijnlijk is 
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dat allergische astma en allergische rhinitis kunnen optreden als gevolg 
van chroom-6-blootstelling op de POMS-locaties. 
Indirecte dermale blootstelling met zeer lage frequentie is mogelijk voor 
de werknemers binnen deze blootstellingsgroep, maar kan niet worden 
gekwantificeerd. Door hand-neuscontact kan deze blootstellingsroute 
hebben bijgedragen aan het ontstaan van allergische rhinitis. 

4.6 Chronische longziekten 
4.6.1 Achtergrondinformatie 

Onder chronische longziekten die in verband gebracht worden met 
chroom-6-blootstelling wordt, binnen de context van dit rapport, het 
volgende verstaan: COPD, longfibrose en niet-immunologische 
(irritatieve) beroepsastma. 
Chronisch obstructief longlijden (COPD; ‘chronic obstructive pulmonary 
disease’) wordt gekarakteriseerd door een niet-volledig reversibele en 
doorgaans progressieve luchtwegobstructie en is geassocieerd met 
chronische ontstekingsreacties in de luchtwegen in respons op inhalatie 
van schadelijke deeltjes of gassen. De luchtwegobstructie ontstaat als 
gevolg van een combinatie van een diffuse aandoening in de kleine 
luchtwegen en afbraak van het longparenchym (emfyseem). COPD komt 
onder de algemene bevolking veel voor. Ongeveer 5-10% van de 
volwassenen (> 40 jaar) heeft COPD, waarbij de prevalentie bij mannen 
hoger is dan bij vrouwen, al worden de verschillen kleiner. COPD heeft 
een duidelijke relatie met roken. Daarnaast spelen ook 
luchtverontreiniging, genetische factoren en beroepsmatige blootstelling 
een rol. De populatie attributieve fractie voor de COPD-ziektelast welke 
toegeschreven kan worden aan werkgerelateerde factoren, wordt 
geschat op 15-20% en kan voor een populatie met alleen niet-rokers 
zelfs oplopen tot 40% (ERS, 2017). 
Longfibrose (overkoepelende term: interstitiële longaandoeningen) 
wordt gekarakteriseerd door overmatige vorming van bindweefsel in de 
longen. Het gevolg is minder goed functionerende longen die 
onvoldoende zuurstof opnemen. Ook voor longfibrose kan blootstelling 
aan stoffen een rol spelen bij het ontstaan van deze aandoening. 
Niet-immunologische (of irritatieve) beroepsastma kan ontstaan direct 
na eenmalige zeer hoge blootstelling (Reactive Airways Dysfunction 
Syndrome (RADS)). Niet-immunologische beroepsastma kan echter ook 
gradueel ontstaan na herhaalde blootstelling aan een lagere intensiteit 
(Vandenplas et al., 2014). 
Aangenomen wordt dat voor chroom-6 gemedieerde COPD een minimale 
blootstelling aan chroom-6 van tien jaar nodig is, waarbij een maximale 
latentieperiode van vijf jaar genoemd is (EC, 2009)4. 
 

4.6.2 Chronische longziekten en blootstelling aan chroom-6 
Er zijn diverse studies bij werkers gepubliceerd waarin een mogelijke 
relatie tussen blootstelling aan chroom-6 en ontwikkeling van chronische 
longziekten wordt gerapporteerd. Dit betreft onder andere cohortstudies 
en cross-sectionele studies (onder andere werkers in de 
chromaatproductie, lassers, werkers in de roestvrij-staalproductie). 
Effecten die gezien zijn, betreffen verminderde longfunctie (daling ‘Forced 

 
4 De minimale blootstellingsduur uit de Information Notices on Occupational diseases (EC, 2009) is afgeleid om 
een ziekte als beroepsziekte te kunnen aanmerken. In dat beoordelingskader spelen ook andere factoren een 
rol en kan afgeweken worden van gestelde getallen. 
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Expiratory Volume’ in 1 seconde, ‘Forced Vital Capacity’) (Sjögren en 
Ulfvarson, 1985), maar ook (gediagnostiseerde) COPD (Davies et al., 
1991). Uit deze studies kan geen kwantitatieve drempelwaarde worden 
afgeleid voor chronische longziekten. In de studie van Sjögren en 
Ulfvarson (1985) wordt aangegeven dat luchtwegsymptomen 
nadrukkelijker aanwezig zijn in de blootgestelde populatie van lassers bij 
een blootstelling vanaf 20 µg/m3 chroom. Echter, de luchtwegsymptomen 
kwamen minder frequent voor en duurden minder lang dan een 
chronische bronchitis, waartegen de auteurs de luchtwegsymptomen 
afzette. Dierstudies laten eveneens zien dat schade door chroom-6-
verbindingen en ontstekingsreacties, alveolaire en interstitiële 
pneumonitis, emfyseem en fibrose in longen kan veroorzaken (Beaver et 
al., 2009; Steffee en Baetjer, 1965; Adachi, 1987). 
Het inhaleren van irriterende stoffen, waaronder chroom-6-
verbindingen, wordt in verband gebracht met het ontwikkelen van niet-
immunologische (irritatieve) beroepsastma (Vandenplas et al., 2014). 
De diagnose chroom-6 gemedieerde chronische longziekten berust 
voornamelijk op de arbeidsanamnese. 
 

4.6.3 Uitgangspunten voor risicobeoordeling van chronische longziekten ten 
gevolge van blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties 

• Chronische longziekten kunnen optreden bij frequent herhaalde 
inhalatieblootstelling over een langdurende periode. Voor RADS 
geldt echter dat een eenmalige, zeer hoge blootstelling (als 
gevolg van een incident) een effect kan veroorzaken. Opgemerkt 
wordt dat de risicobeoordeling zoals hieronder is beschreven, 
gebaseerd is op de arbeidsomstandigheden zoals beschreven in 
paragraaf 3.1 en Bijlage A, waarbij geen rekening gehouden 
wordt met mogelijke incidenten. 

• De verzamelde literatuur geeft onvoldoende informatie over de 
relatie tussen blootstelling en chronische longziekten om een 
kwantitatieve drempelwaarde af te kunnen leiden. Als ijkpunt 
voor de chroom-6-concentratie wordt een ordegrootte van 20 
µg/m3 aangehouden (gebaseerd op Sjögren en Ulfvarson 
(1985)), waarbij mogelijk nog luchtwegsymptomen voor kunnen 
komen. 

• De risicobeoordeling voor blootstelling aan chroom-6 voor het 
relevante gezondheidseffect chronische longziekten is alleen 
kwalitatief uitvoerbaar. 

 
4.6.4 Risicobeoordeling voor chronische longziekten 

Werknemers binnen blootstellingsgroep B1 zijn tijdens hun 
werkzaamheden via inhalatie blootgesteld aan chroom-6 (zie paragraaf 
3.1 en Bijlage A). Chronische longziekten zijn mogelijk bij frequent 
herhaalde blootstelling over een langdurende periode. Voor alle functies in 
deze blootstellingsgroep wordt aangenomen dat het blootstellingspatroon 
zodanig is dat chronische longziekten kunnen ontstaan, hoewel er 
onzekerheid bestaat over de hoogte van een drempelwaarde. Het ijkpunt 
voor de drempelwaarde voor chronische longziekten (ordegrootte van 
20 µg/m3) en de ijkwaarden voor de blootstelling in groep B1 liggen 
echter wel in dezelfde ordegrootte. Om deze reden, wordt geconcludeerd 
dat het voor de functies in deze blootstellingsgroep waarschijnlijk is dat 
chronische longziekten kunnen optreden als gevolg van chroom-6-
blootstelling op de POMS-locaties. Het risico is het hoogst voor de overige 
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functies, in afnemende volgorde gevolgd door de meewerkend voorman, 
de straler en de spuiter.  
 
Werknemers binnen blootstellingsgroep B2 zijn tijdens hun 
werkzaamheden via inhalatie direct (‘installation technician’) dan wel 
indirect (‘quality inspector’, ook als representant voor de overige 
functies in deze blootstellingsgroep) blootgesteld aan chroom-6. Het 
wordt voor de functies in B2 echter niet aangenomen dat het 
blootstellingspatroon zodanig frequent is (‘installation technician’) en of 
de blootstellingsintensiteit zodanig hoog is (‘quality inspector’) dat 
chronische longziekten kunnen ontstaan. De kwalitatieve schatting van 
de ‘worst case’ mediane daggemiddelde concentratie per jaar is voor alle 
functies in B2 lager dan bij B1 en dus ook lager dan het ijkpunt voor een 
drempelwaarde. Bovenstaande in overweging nemende, en op basis van 
expert judgement kan geconcludeerd worden dat het voor alle functies 
binnen deze blootstellingsgroep onwaarschijnlijk is dat chronische 
longziekten kunnen optreden als gevolg van de chroom-6-blootstelling 
op de POMS-locaties. 
 
Werknemers in blootstellingsgroep B3 zijn via inhalatie incidenteel en 
indirect blootgesteld aan chroom-6. De mediane daggemiddelde 
concentratie per jaar is lager dan bij B2 en daarmee veel lager dan het 
ijkpunt voor een drempelwaarde voor het ontstaan van chronische 
longziekten. Tevens is de frequentie van blootstelling dusdanig laag dat 
ingeschat wordt dat er tussen twee opeenvolgende 
blootstellingsmomenten herstel kan optreden. Geconcludeerd wordt dat 
het voor alle functies in blootstellingsgroep B3 zeer onwaarschijnlijk 
is dat chronische longziekten kunnen optreden als gevolg van de 
chroom-6-blootstelling op de POMS-locaties. 
 

4.7 Perforatie neustussenschot door chroomzweren 
4.7.1 Achtergrondinformatie 

Neusperforatie door chroomzweren wordt veroorzaakt door sterke of 
langdurige irritatie in de neus en wordt vooral gezien in het 
neustussenschot. Het is een lokaal effect, waarbij lokale depositie ervoor 
zorgt dat een zweer kan ontstaan. Het ontstaan van een chroomzweer 
kan al het gevolg zijn van een eenmalige depositie, bij regelmatige 
blootstelling zal een chroomzweer echter eerder kunnen leiden tot een 
neusperforatie. Neusperforaties ontstaan als gevolg van chroomzweren 
die onbehandeld zijn. De perforatie ontstaat uiteindelijk doordat het 
kraakbeen in het neustussenschot degenereert als gevolg van irritatie. 
In het neustussenschot zitten relatief weinig zenuwen, waardoor het 
mogelijk is dat de chroomzweer pijnloos is en daarom niet wordt 
opgemerkt. Het is onbekend of alleen chroom-6-verbindingen met een 
lage pH chroomzweren en neusperforaties kunnen veroorzaken, zoals 
chroomzuur en chroomtrioxide, of ook door andere chroomverbindingen 
vanwege het reactieve karakter van het chroom-6-ion. 
In Lenderink en Van der Laan (2014) worden latentietijden genoemd 
voor de ontwikkeling van neusperforaties en chroomzweren van 22 en 
30 dagen blootstelling, zonder de hoogte van blootstelling te vermelden. 
De ‘Information notices on occuputional diseases’ melden een maximale 
latentietijd van tien jaar voor neusperforaties door pijnloze 
chroomzweren (EC, 2009). 
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4.7.2 Perforatie neustussenschot door chroomzweren en blootstelling aan 

chroom-6  
In de literatuur is relatief veel geschreven over de relatie tussen 
chroom-6-blootstelling en neusperforaties door chroomzweren, en over 
chroomzweren op zichzelf. Hieronder worden een aantal studies 
beschreven. 
Gibb et al. (2000) beschrijft een cohort van 2357 werknemers in de 
chroomproductie in de Verenigde Staten (1950-1974) die zijn 
blootgesteld aan chromaten en aan chroomtrioxide in het bijzonder. Zij 
rapporteren chroomzweren bij 62,9% van het cohort, na een mediane 
duur van 22 dagen en een mediane blootstelling van 20 µg/m3, ten tijde 
van de eerste constatering van de effecten. Na 172 dagen blootstelling 
aan dezelfde concentratie werd er bij 17,3% van het cohort een 
neusperforatie geconstateerd. Binnen het gehele cohort was 40% van de 
werknemers maar maximaal 90 dagen werkzaam. Gibb et al. stellen dat 
een mediane daggemiddelde blootstelling over het jaar niet informatief 
is voor het voorspellen van neusperforaties door chroomzweren. 
Lindberg en Hedenstierna (1983) beschrijven effecten op 11 medewerkers 
gedurende werkzaamheden met chroomzuur in de galvano-industrie. In 
de groep die was blootgesteld aan ≥ 2 µg/m3 chroom-6, werden 
11/19 medewerkers gevonden met atrofie, ulceratie en/of perforatie in de 
neus. Van deze 11 medewerkers wordt gesteld dat ze tijdelijk aan 
minimaal 20 µg/m3 chroom-6 hebben blootgestaan. De blootstellingsduur 
in relatie tot chroomzweren varieerde tussen 5 maanden en 10 jaar. In de 
groep < 2 µg/m3 chroom-6 werd alleen atrofie in de neus gevonden. 
Lucas en Kramkowski (1975) vonden in hun onderzoek in opdracht van 
NIOSH (Verenigde Staten) in de galvano-industrie bij 4 van de 
11 werknemers neusperforaties, en bij 2 van de 11 werknemers 
chroomzweren, bij een gemiddelde blootstelling (personal air sampling) 
van 4 µg/m3 (range 1-20 µg/m3). Zij waren gemiddeld 9 jaar en 
4 maanden in dienst (range 4-16 jaar). NIOSH benadrukt dat hand-
neuscontact een zeer belangrijke factor heeft kunnen spelen bij de 
ontwikkeling van deze effecten. 
 

4.7.3 Uitgangspunten voor risicobeoordeling van perforatie neustussenschot 
door chroomzweren ten gevolge van blootstelling aan chroom-6 op de 
POMS-locaties 

• Het vaststellen van een drempelwaarde voor neusperforaties 
door chroomzweren wordt bemoeilijkt doordat de blootstelling als 
gevolg van hand-neuscontact een belangrijke rol kan hebben. Op 
basis van de hoge prevalentiecijfers in de studies van Lindberg 
en Hederstierna (1983) en Lucas en Kramkowski (1975) kan 
worden geconcludeerd dat langdurende inhalatieblootstelling (tot 
enkele maanden) vanaf 1 µg chroom-6/m3, in combinatie met 
dermale blootstelling, een verhoogd risico op neusperforatie 
geeft. 

• Gibb et al. (2000) concluderen dat kortdurende hoge 
blootstellingen relevanter zijn dan de daggemiddelde 
blootstelling. 

• Regelmatige blootstelling versnelt de progressie tot perforatie 
van het neustussenschot door chroomzweren. 

• Het aantal dienstjaren is van minder belang. 
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4.7.4 Risicobeoordeling voor perforatie neustussenschot door chroomzweren 
In blootstellingsgroep B1 (zie paragraaf 3.1 en Bijlage A) zijn werknemers 
tijdens hun werkzaamheden dagelijks direct blootgesteld aan chroom-6 
via inhalatie en de huid. Neusperforatie door chroomzweren kunnen 
ontstaan bij relatief lage inhalatieblootstellingen (in de ordegrootte van 
1 µg/m3), en/of door hand-neuscontact. Omdat de ‘worst case’ mediane 
daggemiddelde concentratie per jaar voor blootstellingsgroep B1 van 
dezelfde ordegrootte is als de 1 µg/m3, in combinatie met mogelijk hand-
neuscontact, is het zeer waarschijnlijk dat perforatie van het 
neustussenschot door chroomzweren kan optreden als gevolg van de 
chroom-6-blootstelling op de POMS-locaties. Binnen de 
blootstellingsgroep is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen 
de risico’s van de verschillende functies, omdat zowel inhalatoire 
langdurende, als kortdurende blootstelling en hand-neuscontact een 
belangrijke rol spelen bij het ontstaan van neusperforaties door 
chroomzweren. 
 
Voor de ‘installation technician’ uit blootstellingsgroep B2 wordt gesteld 
dat tijdens de werkzaamheden met directe blootstelling, net als voor 
functies uit blootstellingsgroep B1, regelmatig kortdurend hoge 
blootstelling en direct huidcontact kan plaatsvinden. Het is daarom zeer 
waarschijnlijk dat neusperforaties kunnen optreden in deze functie. 
Voor de ‘quality inspector’ (als representant voor de overige functies in 
blootstellingsgroep B2) is het waarschijnlijk dat neusperforaties 
kunnen optreden, omdat hand-neuscontact heeft kunnen plaatsvinden 
en blootstellingsmomenten (zowel inhalatoir als dermaal) regelmatig 
plaatsvonden, maar er geen directe blootstelling en geen kortdurende 
blootstellingen aan hoge concentraties plaatsvond. 
 
Werknemers in blootstellingsgroep B3 zijn incidenteel, indirect 
blootgesteld aan chroom-6 via inhalatie en via de huid. Voor de 
ontwikkeling van neusperforaties door chroomzweren is regelmatige 
blootstelling belangrijk. Werknemers in deze blootstellingsgroep hebben 
een incidentele blootstelling (lage frequentie van blootstelling) aan 
chroom-6 als gevolg waarvan geconcludeerd wordt dat het 
onwaarschijnlijk is dat perforatie van het neustussenschot kan optreden 
als gevolg van de chroom-6-blootstelling op de POMS-locaties. Daarnaast 
zijn werknemers in deze groep niet kortdurend hoog blootgesteld.  
 

4.8 Effecten op de fertiliteit 
4.8.1 Achtergrondinformatie 

Studies naar onderliggende mechanismen voor de effecten op de fertiliteit 
zijn in de literatuur niet aangetroffen. De vorming van reactieve 
intermediairen speelt mogelijk een rol (Gezondheidsraad, 2016b). 
 

4.8.2 Effecten op de fertiliteit en blootstelling aan chroom-6 
De Gezondheidsraad heeft in 2016 de effecten op de voortplanting van 
chroom-6-verbindingen geëvalueerd en heeft een aanbeveling gedaan 
om chroom-6 als toxisch voor de fertiliteit te classificeren 
(Gezondheidsraad, 2016b). 
Er zijn diverse studies bij werkers gepubliceerd waarin de relatie tussen 
blootstelling aan chroom-6 en effecten op de fertiliteit zijn bestudeerd. 
Dit betreft voornamelijk studies onder lassers. Echter, de resultaten zijn 
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vrij inconsistent wat betreft de mogelijke effecten van chroom-6-
blootstelling op de fertiliteit. Daarnaast is een belangrijke beperking van 
deze studies dat blootstelling aan ook andere stoffen in de lasrook zal 
hebben plaatsgevonden (Gezondheidsraad, 2016b). Proefdierstudies 
met chroom-6-blootstelling laten effecten zien op structurele en 
functionele fertiliteitsparameters in mannelijke en vrouwelijke dieren 
(rat, muis, konijn, aap). Dit betreft voornamelijk studies waarbij de 
orale blootstellingsroute toegepast is. Opgemerkt wordt dat er ook een 
aantal orale NTP-studies zijn die geen effecten op de fertiliteit laten zien 
(Gezondheidsraad, 2016b). 
Voor de inhalatieroute is één studie gevonden, namelijk Glaser et al. 
(1984). Dit betreft een reproductietoxiciteitsstudie met ratten waarbij 
zowel een 3-generatie-experiment als een prenataal 
ontwikkelingsexperiment uitgevoerd is. In de 3-generatiestudie zijn 
ratten gedurende 22 uur/dag, 7 dagen/week blootgesteld aan 0 of 
200 µg chroom-6/m3 (in de vorm van natriumchromaat) (Glaser et al., 
1984). In deze studie kan via ‘grooming’ (likken van de eigen vacht) ook 
orale blootstelling zijn opgetreden. Door de ‘expertgroep fertiliteit en 
prenatale ontwikkeling’ is de kwaliteit van deze 3-generatie 
inhalatiestudie als goed beoordeeld en de resultaten zijn in voldoende 
details beschreven. In deze studie zijn geen algemene toxicologische 
effecten waargenomen in de oudergeneratie, behalve een afname in 
serum-immunoglobuline niveaus, en een verhoogd relatief longgewicht 
over alle generaties. Daarnaast zijn in geen van de generaties in deze 
studie effecten als gevolg van chroom-6-blootstelling gezien op 
reproductieparameters, inclusief het aantal zwangerschappen, 
implantaties en foetussen (Glaser et al., 1984). De enige geteste 
concentratie van 200 µg/m3 is daarom beschouwd als een ‘no-observed-
adverse-effect-concentration’ (NOAEC) voor effecten op de fertiliteit 
(Gezondheidsraad, 2016b). 
Het feit dat in studies met orale blootstelling wel effecten op de fertiliteit 
zijn waargenomen, kan mogelijk worden verklaard doordat de 
opgenomen dagelijkse dosis in die orale studies hoger was dan in de 
studie met inhalatieblootstelling (zie Tabel 1 in Gezondheidsraad, 
2016b). Uit de epidemiologische studies kan niet worden afgeleid of 
chroom-6 effecten op de fertiliteit bij de mens kan veroorzaken. Dit kan 
een gevolg zijn van het feit dat chroom-6 dit effect niet bij de mens kan 
veroorzaken of dat de blootstelling in de epidemiologische studies te 
laag is geweest om dit effect te veroorzaken. In een bijeenkomst met de 
‘expertgroep fertiliteit en prenatale ontwikkeling’ werd vastgesteld dat 
de Gezondheidsraad in 2016 heeft geconcludeerd dat chroom-6-
verbindingen effecten kunnen veroorzaken op de fertiliteit, welke als 
relevant voor de mens beschouwd worden (Gezondheidsraad, 2016b) 
Daarom wordt ook voor effecten op de fertiliteit beoordeeld of chroom-
6-blootstelling op de POMS-locaties tot dit effect kan hebben geleid. 
 

4.8.3 Uitgangspunten voor risicobeoordeling van effecten op de fertiliteit ten 
gevolge van blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties 

• Effecten op de fertiliteit kunnen optreden na systemische 
blootstelling van man of vrouw, dat wil zeggen na opname in het 
lichaam via orale, dermale en/of inhalatieblootstelling. Deze 
effecten kunnen optreden bij herhaalde blootstelling, maar het is 
onbekend wat het minimaal aantal blootstellingsdagen is om 
deze effecten tot uitdrukking te laten komen.  
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• Inhalatie is de belangrijkste route van chroom-6-blootstelling op 
de POMS-locaties voor effecten op de fertiliteit, daarom heeft het 
de voorkeur voor de risicobeoordeling uit te gaan van een studie 
met inhalatieblootstelling. Op basis van de verzamelde literatuur 
kan een NOAEC van 200 µg/m3 afgeleid worden (Glaser et al., 
1984). Deze concentratie is de enige geteste concentratie zodat 
200 µg/m3 een onderschatting van de ‘werkelijke NOAEC’ kan 
zijn. Ook kan worden opgemerkt dat deze NOAEC gebaseerd is 
op een studie met een bijna continu blootstellingspatroon, te 
weten 22 uur/dag, 7 dagen per week (totaal 154 uur/week), 
terwijl het blootstellingspatroon voor de werkplek in het 
algemeen beperkt blijft tot 8 uur/dag en 5 dagen per week 
(totaal 40 uur per week). Blootstelling op de werkplek is korter 
van duur en kent dagelijks en gedurende het gehele weekend 
perioden zonder blootstelling die mogelijkheid tot herstel bieden. 
De NOAEC van 200 µg/m3 kan daarom als een ‘worst case’-
schatting beschouwd worden.  

• Vanwege verschillen in het blootstellingspatroon en omdat 
effecten op de fertiliteit optreden na opname in het lichaam, is de 
totale, dagelijks in het lichaam opgenomen dosis gekozen als 
dosismaat voor de risicobeoordeling.  

• Opgemerkt wordt dat het RAC-ECHA in 2015 een ‘derived no-
effect level’ (DNEL) voor inhalatieblootstelling voor de werker 
heeft afgeleid voor effecten op de fertiliteit (43 µg/m3). Deze 
DNEL is gebaseerd op een orale studie waarbij route-naar-route 
extrapolatie toegepast is (ECHA, 2015). De inhalatiestudie van 
Glaser et al. (1984) is niet door het RAC-ECHA meegenomen 
maar de NOAEC uit deze studie vormt vanwege de inhalatoire 
blootstellingsroute, een beter uitgangspunt voor de 
risicobeoordeling voor de POMS-locaties dan de op orale studies 
gebaseerde DNEL. 

 
4.8.4 Risicobeoordeling voor effecten op de fertiliteit 

Voor de risicobeoordeling is gebruikgemaakt van de ‘Margin of Safety’-
benadering, met de geïnhaleerde dagelijkse dosis als dosismaat. De 
NOAEC van 200 µg/m3 uit de studie met ratten is door de 
Gezondheidsraad (2016b) omgerekend naar een ingeademde dagelijkse 
dosis van 0,3 mg/kg lichaamsgewicht5. Blootstelling op de POMS-locaties 
aan de ‘worst case’ mediane daggemiddelde concentratie per jaar van 
20 µg/m3, voor de hoogst blootgestelde blootstellingsgroep B1 (zie 
paragraaf 3.1 en Bijlage A), komt overeen met een totaal ingeademde 
dagelijkse dosis van 0,003 mg/kg lichaamsgewicht (uitgaande van een 
lichaamsgewicht van 70 kg en een ademhalingsvolume van 10 m3 
gedurende een werkdag van 8 uur (ECHA, 2012)). De ratio (‘Margin of 
Safety’) bedraagt een factor 100. Deze marge is voldoende groot om te 
verdisconteren voor de onzekerheden in verschillen in gevoeligheid 
tussen rat en mens en de verschillen in gevoeligheid tussen mensen. 
Daarnaast zijn de ratten bijna continu blootgesteld gedurende zeven 
dagen per week en kent de werker blootstellingsvrije perioden. Daarom 
wordt geconcludeerd dat het voor alle functies in blootstellingsgroep B1 
 
5 Opgemerkt wordt dat deze ingeademde dagelijkse dosis in het rapport van de Gezondheidsraad (2016b) een 
‘equivalent oral dose’ wordt genoemd, omdat het daarin wordt gebruikt om de externe inhalatoire dosis te 
vergelijken met externe orale doses in orale studies.  
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zeer onwaarschijnlijk is dat effecten op de fertiliteit kunnen optreden 
als gevolg van de chroom-6-blootstelling op de POMS-locaties.  
De werknemers zijn ook dermaal (direct) en oraal (indirect via hand-
mond contact) blootgesteld, dit is echter niet gekwantificeerd. De 
bijdrage van de dermale blootstelling aan de totale blootstelling zal 
gezien de vrij lage dermale absorptie gering zijn (ECHA, 2015, 
Gezondheidsraad, 2016b). De bijdrage van de orale blootstelling is in 
vergelijking met de inhalatieblootstelling naar verwachting gering, en zal 
(deels) al zijn verdisconteerd in de NOAEC van 200 µg/m3, die 
gebaseerd is op een ‘whole-body’-blootstelling waarbij ‘grooming’ zal 
hebben plaatsgevonden. 
 
Omdat de blootstelling voor de werknemers binnen de 
blootstellingsgroepen B2 en B3 lager is dan voor de werknemers in 
blootstellingsgroep B1, wordt geconcludeerd dat het ook voor alle 
functies in deze blootstellingsgroepen zeer onwaarschijnlijk is dat 
effecten op de fertiliteit kunnen optreden als gevolg van de chroom-6-
blootstelling op de POMS-locaties. De bijdrage van orale en dermale 
blootstelling zal voor deze blootstellingsgroepen ook geringer zijn dan 
voor de werknemers in blootstellingsgroep B1. 
 

4.9 Effecten op de prenatale ontwikkeling 
4.9.1 Achtergrondinformatie 

Studies naar onderliggende mechanismen voor de effecten op de 
prenatale ontwikkeling zijn in de literatuur niet aangetroffen. De 
vorming van reactieve intermediairen speelt mogelijk een rol 
(Gezondheidsraad, 2016b). 
 

4.9.2 Effecten op de prenatale ontwikkeling en blootstelling aan chroom-6 
Evenals voor fertiliteit heeft de Gezondheidsraad in 2016 de effecten op 
de voortplanting van chroom-6-verbindingen geëvalueerd en heeft een 
aanbeveling gedaan om chroom-6 als toxisch voor de prenatale 
ontwikkeling te classificeren (Gezondheidsraad, 2016b). 
Er zijn enkele studies bij werkers gepubliceerd, waarin de mogelijke 
relatie tussen blootstelling aan chroom-6 en effecten op de prenatale 
ontwikkeling zijn bestudeerd. Eén studie laat een verhoogd risico op een 
miskraam zien, echter, in deze studie is de chroom-6-blootstelling niet 
gekwantificeerd en zal blootstelling aan andere stoffen in lasrook hebben 
plaatsgevonden (Gezondheidsraad, 2016b). 
Proefdierstudies met chroom-6-blootstelling laten effecten zien op de 
prenatale ontwikkeling, zoals een verhoogd aantal resorpties, pre- en 
postimplantatieverlies, een verlaagd aantal pups per nest, een verlaagd 
foetaal gewicht en geringere lengte, vertraagde ossificatie en 
malformaties (rat, muis, hamster). Dit betreft voornamelijk studies 
waarbij via de orale blootstellingsroute is gedoseerd. Opgemerkt wordt 
dat er ook een aantal orale NTP-studies zijn die geen duidelijke effecten 
op de prenatale ontwikkeling laten zien (Gezondheidsraad, 2016b). 
 
Voor de inhalatieroute is één studie gevonden, namelijk Glaser et al. 
(1984). Dit betreft een reproductietoxiciteitsstudie met ratten, waarbij 
zowel een 3-generatie-experiment als een prenataal 
ontwikkelingsexperiment uitgevoerd is. In de prenatale 
ontwikkelingsstudie zijn ratten gedurende 22 uur/dag, 7 dagen/week 
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blootgesteld aan 0, 50, 100 of 200 µg chroom-6 /m3 (in de vorm van 
natriumdichromaat) gedurende dag 1-21 van de zwangerschap (Glaser 
et al., 1984). In deze studie kan via ‘grooming’ (likken van de eigen 
vacht) ook orale blootstelling zijn opgetreden. Door de ‘expertgroep 
fertiliteit en prenatale ontwikkeling’ is de kwaliteit van deze prenatale 
ontwikkelingsstudie als goed beoordeeld en de resultaten zijn in 
voldoende details beschreven. Deze studie laat nauwelijks algemene 
toxicologische effecten zien van chroom-6-blootstelling op de 
moederdieren, behalve een toename in relatieve orgaangewichten (met 
name de long) en hyperplasie in de longen. Daarnaast zijn in deze 
studie geen effecten als gevolg van chroom-6-blootstelling gezien op de 
prenatale ontwikkeling (Glaser et al., 1984). De hoogst geteste 
concentratie van 200 µg/m3 is daarom beschouwd als een NOAEC voor 
effecten op de prenatale ontwikkeling (Gezondheidsraad, 2016b).  
De studie van Glaser et al. (1984) omvatte ook een 3-generatiestudie 
(beschreven in 4.8.2) met een blootstellingsconcentratie van 200 µg/m3 
onder dezelfde blootstellingscondities. In dat experiment is ook in een 
deel van de dieren gekeken naar de prenatale ontwikkeling; er werden 
geen aanwijzingen voor prenatale ontwikkelingseffecten gevonden.  
Het feit dat in studies met orale blootstelling wel effecten op de 
prenatale ontwikkeling zijn waargenomen, wordt mogelijk verklaard 
doordat de opgenomen dagelijkse dosis in die orale studies hoger was 
dan in de studie met inhalatieblootstelling (zie Tabel 16 in 
Gezondheidsraad, 2016b).  
Uit de epidemiologische studies kan niet worden afgeleid of chroom-6 
effecten op de prenatale ontwikkeling bij de mens kan veroorzaken. Dit 
kan een gevolg zijn van het feit dat chroom-6 dit effect niet bij de mens 
kan veroorzaken of dat de blootstelling in de epidemiologische studies te 
laag is geweest om dit effect te veroorzaken. In een bijeenkomst met de 
‘expertgroep fertiliteit en prenatale ontwikkeling’ werd vastgesteld dat de 
Gezondheidsraad in 2016 heeft geconcludeerd dat chroom-6-verbindingen 
effecten kunnen veroorzaken op de prenatale ontwikkeling, welke als 
relevant voor de mens beschouwd wordt (Gezondheidsraad, 2016b). 
Daarom wordt ook beoordeeld of de chroom-6-blootstelling op de POMS-
locaties kan hebben geleid tot effecten op de prenatale ontwikkeling. 
 

4.9.3 Uitgangspunten voor risicobeoordeling van effecten op de prenatale 
ontwikkeling ten gevolge van blootstelling aan chroom-6 op de POMS-
locaties 

• Effecten op de prenatale ontwikkeling kunnen optreden na 
systemische blootstelling van de vrouw, dat wil zeggen na 
opname in het lichaam via orale, dermale en/of 
inhalatieblootstelling. Deze effecten kunnen optreden bij 
herhaalde blootstelling binnen het ‘critical window’ (tijdens de 
zwangerschap). Het is mogelijk dat een eenmalige of momentane 
blootstelling tijdens de zwangerschap al effecten op de prenatale 
ontwikkeling kan veroorzaken.  

• Het is niet te achterhalen of er alleen mannen op de POMS-
locaties gewerkt hebben. Daarom wordt de beoordeling van de 
effecten van blootstelling van de vrouwelijke werknemer aan 
chroom-6 op de prenatale ontwikkeling in deze rapportage 
meegenomen. 

• Inhalatie is de belangrijkste route van chroom-6-blootstelling op 
de POMS-locaties voor effecten op de prenatale ontwikkeling, 
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daarom heeft het de voorkeur voor de risicobeoordeling uit te 
gaan van een studie met inhalatieblootstelling. Op basis van de 
verzamelde literatuur kan een NOAEC van 200 µg/m3 afgeleid 
worden. Deze concentratie is de hoogst geteste concentratie 
zodat 200 µg/m3 een onderschatting van de ‘werkelijke NOAEC’ 
kan zijn. Ook kan worden opgemerkt dat deze NOAEC gebaseerd 
is op een studie met een bijna continu blootstellingspatroon, te 
weten 22 uur/dag, 7 dagen per week, dagelijks gedurende de 
gehele zwangerschap. Deze NOAEC kan daarom als ‘worst case’ 
beschouwd worden.  

• Om dezelfde redenen als voor effecten op de fertiliteit, wordt de 
ingeademde dagelijkse dosis (0,3 mg/kg lichaamsgewicht in de 
rattenstudie6 en 0,003 mg/kg voor de werknemer) als dosismaat 
gebruikt voor de risicobeoordeling.  

• Opgemerkt wordt dat het RAC-ECHA in 2015 een DNEL voor 
inhalatieblootstelling voor de werker heeft afgeleid voor effecten 
op de prenatale ontwikkeling (85 µg/m3). Voor deze DNEL is 
gebruikgemaakt van een orale studie waarbij route-naar-route 
extrapolatie toegepast is (ECHA, 2015). De inhalatiestudie van 
Glaser et al. (1984) is niet door het RAC meegenomen, maar de 
NOAEC uit deze studie vormt, vanwege de inhalatoire 
blootstellingsroute, een beter uitgangspunt voor de 
risicobeoordeling voor de POMS-locaties dan de op orale studies 
gebaseerde DNEL. 

 
4.9.4 Risicobeoordeling voor effecten op de prenatale ontwikkeling 

De risicobeoordeling is voor effecten op de prenatale ontwikkeling op 
dezelfde wijze (‘Margin of Safety’-benadering) uitgevoerd als voor 
effecten op de fertiliteit. De ratio van de ingeademde dagelijkse dosis in 
het dierexperiment van Glaser et al. (1984) van 0,3 mg/kg 
lichaamsgewicht en de ingeademde dosis van 0,003 mg/kg 
lichaamsgewicht voor een werknemer uit blootstellingsgroep B1 die is 
blootgesteld aan de ‘worst case’ mediane daggemiddelde concentratie per 
jaar van 20 µg/m3, bedraagt een factor 100. Deze marge is voldoende 
groot om te verdisconteren voor de onzekerheden in verschillen in 
gevoeligheid tussen rat en mens en de verschillen in gevoeligheid tussen 
mensen. Daarnaast zijn de ratten bijna continu blootgesteld (totaal 
154 uur per week) en kent de werker blootstellingsvrije perioden (totaal 
40 uur blootstelling per week). Daarom wordt geconcludeerd dat het zeer 
onwaarschijnlijk is dat effecten op de prenatale ontwikkeling kunnen 
optreden als gevolg van de chroom-6-blootstelling op de POMS-locaties. 
Hoewel kortdurende hoge blootstellingen voor hebben kunnen komen, 
wordt het als zeer onwaarschijnlijk ingeschat dat deze tot effecten op de 
prenatale ontwikkeling hebben kunnen leiden. De werknemers zijn ook 
dermaal (direct) en oraal (indirect via hand-mondcontact) blootgesteld, 
dit is echter niet gekwantificeerd. De bijdrage van de dermale 
blootstelling aan de totale blootstelling zal, gezien de vrij lage dermale 
absorptie, gering zijn (ECHA, 2015, Gezondheidsraad, 2016b). De 
bijdrage van de orale blootstelling is in vergelijking met de 
inhalatieblootstelling naar verwachting gering, en zal (deels) al zijn 
 
6 Opgemerkt wordt dat deze ingeademde dagelijkse dosis in het rapport van de Gezondheidsraad (2016b) een 
‘equivalent oral dose’ wordt genoemd, omdat het daarin wordt gebruikt om de externe inhalatoire dosis te 
vergelijken met externe orale doses in orale studies.  
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verdisconteerd in de NOAEC van 200 µg/m3, die gebaseerd is op een 
‘whole-body’-blootstelling waarbij ‘grooming’ zal hebben plaatsgevonden. 
 
Omdat de blootstelling voor de werknemers binnen de 
blootstellingsgroepen B2 en B3 lager zijn dan voor de werknemers in 
blootstellingsgroep B1 wordt geconcludeerd dat het ook voor alle 
functies in deze blootstellingsgroepen zeer onwaarschijnlijk is dat 
effecten op de prenatale ontwikkeling kunnen optreden als gevolg van 
de chroom-6-blootstelling op de POMS-locaties. De bijdrage van orale en 
dermale blootstelling zal voor deze blootstellingsgroepen ook geringer 
zijn dan voor de werknemers in blootstellingsgroep B1. 
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5 Discussie en conclusies 

5.1 Algemeen 
De huidige risicobeoordeling richtte zich op het beantwoorden op 
groepsniveau van de primaire onderzoeksvraag: 
 
‘Hoe waarschijnlijk is het dat de blootstelling aan chroom-6 op de 
POMS-locaties kan hebben geleid tot één of meerdere van de relevante 
gezondheidseffecten bij (ex-)werknemers?’  
 
De vraagstelling beperkt zich tot blootstelling aan chroom-6 op de 
POMS-locaties en de huidige risicobeoordeling is geen beoordeling van 
de arbeidssituaties op de POMS-locaties. Zoals in het deelonderzoek 
‘Blootstelling aan chroom-6 op de NL-POMS-sites 1984-2006’ is 
aangegeven, vond ook blootstelling aan andere gevaarlijke stoffen 
plaats. Sommige van de relevante gezondheidseffecten kunnen ook 
(mede) veroorzaakt zijn door andere factoren op de POMS-locaties.  
 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is een stapsgewijze 
aanpak gevolgd, waarbij de volgende vragen zijn gesteld:  

1. Welke gezondheidseffecten kunnen door blootstelling aan 
chroom-6 veroorzaakt worden? 

2. Wat is de blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties 
geweest? 

3. Kan de blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties de 
relevante gezondheidseffecten hebben veroorzaakt? 

4. Indien blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties een 
gezondheidseffect kan hebben veroorzaakt, in welke mate kan 
dat gezondheidseffect dan tot uitdrukking zijn gekomen? 

 
De vragen 1 en 2 zijn in separate deelonderzoeken beantwoord. De 
vragen 3 en 4 zijn onderwerp van het huidige onderzoek. De derde 
vraag komt in feite overeen met de primaire onderzoeksvraag. Omdat 
een kwantitatieve risicoschatting niet voor alle gezondheidseffecten kon 
worden uitgevoerd (vraag 4), richtte de risicobeoordeling zich primair op 
een kwalitatieve beantwoording van deze vraag. Wanneer mogelijk, 
werd ook een kwantitatieve risicoschatting gemaakt. 
 
De mate (ernst of incidentie) waarin een gezondheidseffect tot uiting 
komt, wordt enerzijds bepaald door de potentie van chroom-6 om dat 
effect te veroorzaken en anderzijds door de mate en wijze van 
blootstelling. In zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat naarmate 
een blootstelling toeneemt (in termen van intensiteit, frequentie en/of 
duur) de incidentie en de mate van ernst van een gezondheidseffect 
kunnen toenemen. Voor de huidige risicobeoordeling ontbrak echter 
veelal kwantitatieve informatie over de relatie tussen blootstelling aan 
chroom-6 en de relevante gezondheidseffecten. Daarnaast was voor de 
POMS-locaties slechts beperkte kwantitatieve informatie over de 
blootstelling aan chroom-6 aanwezig.  
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Op basis van de blootstelling zijn vier blootstellingsgroepen 
onderscheiden. Voor ieder van deze groepen is informatie verzameld over 
de taken per functie. Op basis hiervan is een inschatting van de 
inhalatieblootstelling gemaakt door de blootstellingsintensiteit, -frequentie 
en -duur, technische beheersmaatregelen en het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen per taak in kaart te brengen. Of blootstelling aan 
chroom-6 op de POMS-locaties relevante gezondheidseffecten heeft 
kunnen veroorzaken, is afhankelijk van deze 
blootstellingsomstandigheden. De relatie met de 
blootstellingsomstandigheden verschilt per gezondheidseffect. 
Bijvoorbeeld, voor de verschillende typen van kanker wordt uitgegaan van 
de totale blootstelling over de dienstjaren (cumulatieve dosis) als 
dosismaat, terwijl voor effecten op de prenatale ontwikkeling gekozen 
werd voor een eenmalige blootstelling als dosismaat. Daarnaast is voor 
het ontstaan van chronische longziekten herhaalde inhalatieblootstelling 
over een relatief langdurende periode nodig, waarbij ook de 
blootstellingsintensiteit een rol speelt. De blootstelling aan chroom-6 op 
de POMS-locaties kon alleen semi-kwantitatief worden beschreven en 
vaak kon alleen een kwalitatieve indicatie (bijvoorbeeld een globale 
schatting van frequentie van blootstellingsmomenten) worden gebruikt.  
 
Wel kon een schatting van de ‘worst case’ mediane daggemiddelde 
concentratie per jaar voor de blootstellingsgroep B1 worden gebruikt als 
relatief ijkpunt voor de blootstelling via inhalatie. Deze ijkwaarde is 
gebruikt om de ordegrootte van blootstelling te duiden, op basis waarvan 
een vooral kwalitatieve beoordeling van de risico’s op de 
gezondheidseffecten kon worden uitgevoerd. Dit houdt in dat voor ieder 
relevant gezondheidseffect primair de kans werd geschat dat de 
blootstellingskenmerken voor een blootstellingsgroep dat effect konden 
veroorzaken. Deze kans is uitgedrukt in termen van de waarschijnlijkheid 
dat de blootstelling op de POMS-locaties een gezondheidseffect kan 
veroorzaken. Voor blootstelling via de huid en oraal is geen kwantitatieve 
ijking mogelijk en is alleen per blootstellingsgroep aangegeven of directe 
of indirecte blootstelling via deze routes kon plaatsvinden. 
 
Alleen voor longkanker was kwantitatieve informatie beschikbaar over de 
relatie tussen de blootstelling via inhalatie en de incidentie. Voor effecten 
op de fertiliteit en op de prenatale ontwikkeling kon een NOAEC uit een 
dierstudie worden afgeleid. De ‘worst case’ mediane daggemiddelde 
concentratie per jaar voor de blootstellingsgroep B1 kon worden gebruikt 
om voor deze gezondheidseffecten een indicatieve kwantificering van de 
risico’s te geven. Indicatief, omdat aan de ene kant deze waarde een 
geschatte bovengrens van de mediaan van de daggemiddelde 
blootstelling per jaar aangeeft voor de hoogst blootgestelde groep. Aan de 
andere kant is het mogelijk dat een individuele werknemer blootgesteld is 
geweest aan een hogere daggemiddelde concentratie per jaar, omdat het 
om een mediane waarde gaat. Op basis van deze indicatieve waarde zijn 
voor longkanker AR’s berekend terwijl een ‘Margin of Safety’-benadering 
kon worden toegepast voor de effecten op reproductieparameters. Voor 
de overige relevante gezondheidseffecten kon geen kwantificering van de 
risico’s worden gegeven.  
 
De functies binnen blootstellingsgroep B4 kenden geen werkzaamheden 
waarbij directe of indirecte blootstelling aan chroom-6 plaats heeft 



RIVM Rapport 2018-0053 

Pagina 59 van 120 

gevonden. Daarom is voor deze groep geconcludeerd dat er voor geen 
van de relevante gezondheidseffecten een verhoogd risico was. Voor de 
overige drie blootstellingsgroepen kon blootstelling aan chroom-6 op de 
POMS-locaties plaatsvinden.  
 
In de tabellen 3 tot en met 5 zijn de resultaten van de kwalitatieve 
risicobeoordeling voor deze drie groepen samengevat. Hierin is voor 
iedere blootstellingsgroep per gezondheidseffect aangegeven hoe 
waarschijnlijk het is dat de blootstelling aan chroom-6 op de POMS-
locaties dat effect heeft kunnen veroorzaken. Daarnaast is ook de 
sterkte van de causale relatie van dat gezondheidseffect met 
blootstelling aan chroom-6 weergegeven. Opgemerkt wordt dat een 
conclusie ‘zeer waarschijnlijk’ in de tabellen 3 tot en met 5 niet per 
definitie gelijk is aan een hoge incidentie of een ernstige mate van een 
gezondheidseffect. Voor een toelichting op de interpretatie van de 
tabellen wordt verwezen naar het Intermezzo.  
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Intermezzo 
Toelichting op de tabellen 3 tot en met 5. 
In de tabellen 3 tot en met 5 komen verschillende dimensies van 
waarschijnlijkheid bij elkaar (zie paragraaf 5.2 voor nadere uitleg). Bij 
de conclusies in deze tabellen, onder ‘Waarschijnlijkheid dat de 
blootstelling op de POMS-locaties een gezondheidseffect kan hebben 
veroorzaakt’, is uitgegaan van de causaliteit als gegeven. Daarom zijn 
voor een volledige interpretatie de conclusies omtrent causaliteit 
separaat in kolom 3 (‘Causaliteit gezondheidseffect en chroom-6-
blootstelling’) toegevoegd. Voor de causaliteit zijn vier categorieën van 
waarschijnlijkheid gedefinieerd (zie Figuur 1, paragraaf 3.1).  
  
In de tabellen 3 tot en met 5 zijn de conclusies per blootstellingsgroep 
gegeven. In paragraaf 3.1 en in Bijlage A zijn de 
blootstellingskarakteristieken van de blootstellingsgroepen gegeven. De 
conclusies over de mate van waarschijnlijkheid hebben betrekking op de 
waarschijnlijkheid dat de blootstellingsomstandigheden voor chroom-6 
in een blootstellingsgroep zodanig waren dat deze een relevant 
gezondheidseffect kunnen veroorzaken. Dat gesproken wordt over 
‘kunnen veroorzaken’ komt doordat de uitspraak betrekking heeft op 
een groep werknemers. Of een individuele werknemer binnen zo’n groep 
bij voldoende hoge blootstelling (in termen van intensiteit, frequentie 
en/of duur) ook daadwerkelijk een gezondheidseffect kan krijgen, hangt 
van meer factoren af dan alleen van blootstelling aan chroom-6. Dan 
spelen onder andere ook verschillen in leefstijl en interindiviudele 
verschillen in gevoeligheid voor een gezondheidseffect een rol. Een 
conclusie ‘zeer waarschijnlijk’ zegt daarom niets over het aantal 
werknemers dat dat gezondheidseffect zal krijgen, evenmin zegt het iets 
over de te verwachten ernst van dat gezondheidseffect. Dit hangt mede 
af van andere factoren dan blootstelling aan chroom-6; die vallen echter 
buiten het bestek van het huidige onderzoek.  

Als voorbeeld kan de beoordeling dienen voor de blootstellingsgroep B1 
(zie Tabel 3) voor het gezondheidseffect allergische astma of allergische 
rhinitis. Over de causaliteit wordt geconcludeerd dat chroom-6 
allergische astma of allergische rhinitis kan veroorzaken. De causaliteit 
is hiermee een gegeven, waarbij het vervolgens alleen van de mate en 
wijze van blootstelling afhangt of dit gezondheidseffect ook 
daadwerkelijk in de praktijk kan ontstaan. Voor de verschillende 
blootstellingsgroepen (en soms ook voor functies binnen een 
blootstellingsgroep) is gekeken of de chroom-6-blootstellings-
karakteristieken voor die groep (of functie) zodanig zijn, dat onder die 
omstandigheden chroom-6 allergische astma en allergische rhinitis kan 
veroorzaken. In Tabel 3 wordt aangegeven dat dit ‘zeer waarschijnlijk’ 
is. ‘Kan veroorzaken’ duidt er hierbij op dat de mogelijkheid bestaat, 
maar dat dit niet per definitie voor iedere werknemer het geval hoeft te 
zijn. 
 



RIVM Rapport 2018-0053 

Pagina 61 van 120 

Tabel 3. Evaluatie van 1) de causaliteit van chroom-6-blootstelling en het gezondheidseffect en 2) de waarschijnlijkheid dat de 
blootstelling op de POMS-locaties voor werknemers met ‘Specifieke functies met mogelijke, directe blootstelling aan chroom-6’ 
(blootstellingsgroep B1) een gezondheidseffect kan veroorzaken. 

 Relevant 
gezondheidseffect 

Causaliteit gezondheidseffect 
en chroom-6-blootstelling 

Waarschijnlijkheid dat de blootstelling op de POMS-locaties een 
gezondheidseffect kan veroorzaken 

   Technician, 
monteur, lasser, 
derust 
repairman, 
preserveerder 

Meewerkend 
voorman 

Spuiter Straler  

G
ee

n 
dr

em
pe

lw
aa

rd
e Longkanker Chroom-6 kan het 

gezondheidseffect veroorzaken 
Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 

Maagkanker Chroom-6 wordt ervan verdacht 
het gezondheidseffect te kunnen 
veroorzaken 

Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 

Neus-/neusbijholte- 
kanker 

Chroom-6 kan het 
gezondheidseffect veroorzaken 

Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 

D
re

m
pe

lw
aa

rd
e 

Allergisch 
contacteczeem 

Chroom-6 kan het 
gezondheidseffect veroorzaken 

Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 

Allergische astma en 
allergische rhinitis 

Chroom-6 kan het 
gezondheidseffect veroorzaken 

Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 

Chronische 
longziekten 

Chroom-6 kan het 
gezondheidseffect veroorzaken 

Waarschijnlijk Waarschijnlijk Waarschijnlijk Waarschijnlijk 

Perforatie 
neustussenschot door 
chroomzweren 

Chroom-6 kan het 
gezondheidseffect veroorzaken 

Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 

Effect op de fertiliteit Chroom-6 kan het 
gezondheidseffect veroorzaken 

Zeer 
onwaarschijnlijk 

Zeer 
onwaarschijnlijk 

Zeer 
onwaarschijnlijk 

Zeer 
onwaarschijnlijk 

Effect op de prenatale 
ontwikkeling 

Chroom-6 kan het 
gezondheidseffect veroorzaken 

Zeer 
onwaarschijnlijk 

Zeer 
onwaarschijnlijk 

Zeer 
onwaarschijnlijk 

Zeer 
onwaarschijnlijk 



RIVM Rapport 2018-0053 

Pagina 62 van 120 

Tabel 4. Evaluatie van 1) de causaliteit van chroom-6-blootstelling en het gezondheidseffect en 2) de waarschijnlijkheid dat de 
blootstelling op de POMS-locaties voor werknemers met ‘Functies met aannemelijke achtergrondblootstelling aan chroom-6’ 
(blootstellingsgroep B2) een gezondheidseffect kan veroorzaken. 

 Relevant 
gezondheidseffect 

Causaliteit gezondheidseffect 
en chroom-6-blootstelling 

Waarschijnlijkheid dat de blootstelling op de POMS-
locaties een gezondheidseffect kan veroorzaken 

   Installation technician Quality inspector 

G
ee

n 
dr

em
pe

lw
aa

rd
e Longkanker Chroom-6 kan het 

gezondheidseffect veroorzaken 
Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 

Maagkanker Chroom-6 wordt ervan verdacht 
het gezondheidseffect te kunnen 
veroorzaken 

Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 

Neus-/neusbijholte- 
kanker 

Chroom-6 kan het 
gezondheidseffect veroorzaken 

Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 

D
re

m
pe

lw
aa

rd
e 

Allergisch 
contacteczeem 

Chroom-6 kan het 
gezondheidseffect veroorzaken 

Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 

Allergische astma en 
allergische rhinitis 

Chroom-6 kan het 
gezondheidseffect veroorzaken 

Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 

Chronische longziekten Chroom-6 kan het 
gezondheidseffect veroorzaken 

Onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk 

Perforatie 
neustussenschot door 
chroomzweren 

Chroom-6 kan het 
gezondheidseffect veroorzaken 

Zeer waarschijnlijk Waarschijnlijk 

Effect op de fertiliteit Chroom-6 kan het 
gezondheidseffect veroorzaken 

Zeer onwaarschijnlijk Zeer onwaarschijnlijk 

Effect op de prenatale 
ontwikkeling 

Chroom-6 kan het 
gezondheidseffect veroorzaken 

Zeer onwaarschijnlijk Zeer onwaarschijnlijk 
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Tabel 5. Evaluatie van 1) de causaliteit van chroom-6-blootstelling en het gezondheidseffect en 2) de waarschijnlijkheid dat de 
blootstelling op de POMS-locaties voor werknemers met ‘Functies met mogelijk incidentele blootstelling aan chroom-6’ 
(blootstellingsgroep B3) een gezondheidseffect kan veroorzaken. 

 Relevant 
gezondheidseffect 

Causaliteit gezondheidseffect en 
chroom-6-blootstelling 

Waarschijnlijkheid dat de blootstelling 
op de POMS-locaties een 
gezondheidseffect kan veroorzaken 

   Alle functies 

G
ee

n 
dr

em
pe

lw
aa

rd
e Longkanker 

 
Chroom-6 kan het gezondheidseffect 
veroorzaken 

Zeer waarschijnlijk 

Maagkanker Chroom-6 wordt ervan verdacht het 
gezondheidseffect te kunnen veroorzaken 

Zeer waarschijnlijk 

Neus-/neusbijholte- 
kanker 

Chroom-6 kan het gezondheidseffect 
veroorzaken 

Zeer waarschijnlijk 

D
re

m
pe

lw
aa

rd
e 

Allergisch contacteczeem Chroom-6 kan het gezondheidseffect 
veroorzaken 

Waarschijnlijk 

Allergische astma en 
allergische rhinitis 

Chroom-6 kan het gezondheidseffect 
veroorzaken 

Noch waarschijnlijk, noch onwaarschijnlijk 

Chronische longziekten Chroom-6 kan het gezondheidseffect 
veroorzaken 

Zeer onwaarschijnlijk 

Perforatie neustussenschot 
door chroomzweren 

Chroom-6 kan het gezondheidseffect 
veroorzaken 

Onwaarschijnlijk 

Effect op de fertiliteit Chroom-6 kan het gezondheidseffect 
veroorzaken 

Zeer onwaarschijnlijk 

Effect op de prenatale 
ontwikkeling 

Chroom-6 kan het gezondheidseffect 
veroorzaken 

Zeer onwaarschijnlijk 
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5.2 Dimensies van waarschijnlijkheid 
De beantwoording van elk van de in paragraaf 5.1 genoemde vier 
vragen kent eigen onzekerheden. De vragen zijn aan verschillende 
deelonderzoeken toebedeeld en voor een volledig overzicht van de 
onzekerheden in de beantwoording van vraag 1 en 2 wordt verwezen 
naar de rapportages van de betreffende deelonderzoeken. Enkele 
aspecten, die direct van belang zijn voor de risicobeoordeling, worden 
nader toegelicht. 
 
Bij de beantwoording van de feitelijke onderzoeksvraag komen 
verschillende dimensies van ‘waarschijnlijkheid’ bij elkaar, die niet altijd 
eenduidig in één (getals)waarde kunnen worden samengevat.  
 

5.2.1 Causaliteit 
Allereerst is er de mate van waarschijnlijkheid dat chroom-6 een bepaald 
gezondheidseffect kan veroorzaken. Dit wordt bepaald door de sterkte 
van het wetenschappelijk bewijs voor een causale relatie tussen de 
blootstelling aan chroom-6 en het betreffende gezondheidseffect. Dit 
verschilt voor de beoordeelde gezondheidseffecten en is beoordeeld in het 
deelonderzoek ‘Brononderzoek naar de schadelijke gezondheidseffecten 
van chroom-6’. Hiervoor werden vier categorieën van waarschijnlijkheid 
gedefinieerd. Voor de gezondheidseffecten waarvoor werd geconcludeerd 
dat chroom-6 deze kan veroorzaken, is de mate van waarschijnlijkheid 
hoog (zie Figuur 1, paragraaf 3.2). Voor maagkanker was de sterkte van 
het bewijs voor een causale relatie met chroom-6 minder, waardoor voor 
maagkanker werd geconcludeerd dat chroom-6 ervan verdacht wordt dit 
effect te kunnen veroorzaken (zie Figuur 1). Er kan dus niet met 
zekerheid worden gesteld dat chroom-6 maagkanker kan veroorzaken. In 
dit deelonderzoek werd verder geconcludeerd dat het nog onvoldoende 
duidelijk was of chroom-6 effecten op de fertiliteit en de prenatale 
ontwikkeling kan veroorzaken. In het huidige onderzoek is geoordeeld dat 
chroom-6 deze gezondheidseffecten kan veroorzaken en dat een 
risicobeoordeling moet worden uitgevoerd (zie paragraaf 3.2).  
 
De causale relatie tussen de relevante gezondheidseffecten en chroom-6-
blootstelling is vastgesteld op basis van informatie uit epidemiologisch 
onderzoek en dierexperimentele toxiciteitsstudies. De 
blootstellingsomstandigheden waaronder deze informatie werd verkregen, 
sloten niet altijd goed aan bij de situatie op de POMS-locaties. Informatie 
over het werkingsmechanisme en over de blootstellings-effectrelatie van 
chroom-6 die bij zou hebben kunnen dragen aan beoordeling van de 
causaliteit, is voor de relevante gezondheidseffecten zeer beperkt of 
onvolledig. Zo is in de meeste epidemiologische onderzoeken de 
blootstelling niet of onvoldoende gekarakteriseerd. Over de 
gezondheidseffecten als zodanig was in de meeste gevallen wel informatie 
beschikbaar uit epidemiologische studies of uit casestudies bij mensen. 
De enige uitzondering betrof de effecten op de fertiliteit en de prenatale 
ontwikkeling, waarvoor de informatie vooral afkomstig was uit 
dierexperimenteel onderzoek; hierdoor was een vertaling naar de mens 
noodzakelijk. Opgemerkt wordt nog dat bij het bestuderen van de causale 
relatie geen onderverdeling is gemaakt naar de vorm waarin chroom-6 
voorkwam, bijvoorbeeld chromaat, dichromaat of chroomzuur.  
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5.2.2 Onzekerheid in blootstelling 
Een tweede dimensie van waarschijnlijkheid betreft de onzekerheden in 
(de mate van) blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties. Voor de 
POMS-locaties kon in het deelonderzoek ‘Blootstelling aan chroom-6 op 
de NL-POMS-sites 1984-2006’ alleen een uitspraak op het niveau van de 
vier blootstellingsgroepen worden gedaan, waarbij algemene aannames 
moesten worden gemaakt. Voor een enkele, individuele functie kon een 
specifiekere semi-kwantitatieve schatting van de blootstelling worden 
gegeven.  
 
Voor de drie blootstellingsgroepen B1, B2 en B3 is ervan uitgegaan dat 
blootstelling aan chroom-6 heeft plaatsgevonden. Alleen de mate waarin 
en de wijze waarop deze blootstelling heeft kunnen plaatsvinden, 
verschilt per blootstellingsgroep en soms per functie binnen een 
blootstellingsgroep. De onzekerheden in de schatting van de 
blootstelling kunnen niet worden gekwantificeerd.  
 
In de uitgangswaarden van de blootstelling is consequent uitgegaan van 
de ‘worst case’-situatie voor de verschillende blootstellingsgroepen. De 
kwantitatieve ‘worst case’-blootstellingsschatting voor de 
blootstellingsgroep B1 kon alleen worden gebruikt voor een indicatieve 
kwantificering van het risico op longkanker en effecten op 
reproductieparameters. Een belangrijk element daarbij is dat alleen een 
schatting is gemaakt voor de daggemiddelde inhalatieblootstelling per 
jaar, maar niet voor kortdurende momenten van hoge blootstellingen via 
inhalatie, via de huid of oraal. Voor de gezondheidseffecten maagkanker 
(hand-mondcontact en secundaire ingestie), neus-/neusbijholtekanker, 
neusperforatie en allergische rhinitis (hand-neuscontact) en allergisch 
contacteczeem (huidcontact) bleken ook de huidblootstelling, inname via 
de mond en secundaire ingestie belangrijke routes van blootstelling, maar 
in welke mate is niet bekend. Er kan worden opgemerkt dat deze routes 
in epidemiologische studies bij werkers impliciet in meer of mindere mate 
kunnen zijn meegenomen, maar in hoeverre de arbeidssituaties in die 
studies representatief zijn voor de omstandigheden op de POMS-locaties 
kan niet worden aangegeven.  
 

5.2.3 Kwalitatieve risicoschatting 
De derde dimensie van waarschijnlijkheid betreft de waarschijnlijkheid 
dat een gezondheidseffect kan optreden, gegeven een causale relatie 
met blootstelling aan chroom-6 en gegeven de geschatte wijze en mate 
van blootstelling aan chroom-6. Deze waarschijnlijkheid is in het huidige 
onderzoek beoordeeld. Hierbij is de causale relatie met chroom-6 als 
gegeven beschouwd (zie eerste dimensie), maar heeft de 
waarschijnlijkheid in de (mate van) blootstelling direct een rol gespeeld 
bij de beoordeling door de onderzoekers en de expertgroepen.  
 
De onderzoeksvraag van het huidige onderzoek kan ook worden 
geformuleerd als ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de blootstelling aan 
chroom-6 op de POMS-locaties voldoende hoog is geweest, of voldoende 
frequent heeft plaatsgevonden en/of voldoende lang van duur is 
geweest om een specifiek gezondheidseffect te veroorzaken bij (ex-) 
werknemers?’ Voor sommige gezondheidseffecten is bekend dat een 
kortdurende blootstelling aan chroom-6 dit effect tot gevolg kan hebben, 
zoals bij allergieën en neusperforaties door chroomzweren. Waar deze 
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informatie voor een gezondheidseffect niet beschikbaar was, is op basis 
van de ervaring en de deskundigheid van de onderzoekers en betrokken 
experts zo goed mogelijk ingeschat op welke wijze een 
gezondheidseffect afhankelijk is van de wijze van blootstelling. 
 
Voor sommige gezondheidseffecten is onbekend via welk mechanisme 
chroom-6 dat effect kan induceren. Voor bijvoorbeeld longkanker is 
bekend dat het via een niet-stochastisch mechanisme veroorzaakt kan 
worden, maar is ook een stochastisch mechanisme mogelijk. 
Voorzichtigheidshalve wordt door de Gezondheidsraad aangenomen dat 
chroom-6 longkanker induceert via een stochastisch mechanisme. Dit 
heeft tot gevolg dat wordt verondersteld dat iedere blootstelling, hoe 
laag ook, kan leiden tot longkanker. Dit uitgangspunt heeft directe 
relevantie voor de uitspraak over de waarschijnlijkheid dat een chroom-
6-blootstelling leidt tot longkanker. Immers, als er blootstelling aan 
chroom-6 is, moet worden aangenomen dat het zeer waarschijnlijk is 
dat die blootstelling kan leiden tot verhoging van het risico op 
longkanker en dus tot longkanker. Er zijn geen aanwijzingen dat het 
ontstaansmechanisme voor maagkanker en neus-/neusbijholtekanker 
anders is dan voor longkanker. Daarom is de aanname van een 
stochastisch mechanisme voorzichtigheidshalve ook als uitgangspunt 
genomen bij de beoordeling van maagkanker en neus-
/neusbijholtekanker.  
 
Voor ACD en allergische astma en rhinitis is het mechanisme in grote 
lijnen bekend, maar deze is niet specifiek voor chroom-6. Omdat de 
onderzoeksvraag zich richt op de vraag of een gezondheidseffect kan 
ontstaan, ligt de focus op de elicitatiefase. Hierbij maakt het dus niet uit 
of iemand door het werken op de POMS-locaties of buiten het werk een 
chroomallergie heeft opgelopen. Dit laatste is mogelijk, omdat 
chroomallergie ook door blootstelling aan consumentenproducten kan 
ontstaan, zeker voor chroomgerelateerd allergisch contacteczeem dat 
een redelijk hoge prevalentie heeft in Europa (3%) (Thyssen et al., 
2009), maar is voor allergische astma en allergische rhinitis lastig te 
onderbouwen vanwege een gebrek aan gegevens. Voor elicitatie is 
bekend dat de drempelwaarden lager zijn dan voor inductie; dit geldt 
ook voor chroom-6, maar de drempelwaarde is niet te kwantificeren. 
 
Voor effecten op de fertiliteit en op de prenatale ontwikkeling kon op 
basis van een NOAEC een ‘Margin of Safety’-benadering worden 
toegepast, op basis waarvan kon worden geconcludeerd dat het zeer 
onwaarschijnlijk is dat chroom-6-blootstelling op de POMS-locaties kan 
leiden tot deze effecten.  
 
Voor andere eindpunten met een veronderstelde drempelwaarde was 
het niet mogelijk een eenduidige drempelwaarde af te leiden. Dit had 
twee oorzaken: 1) het effect kan worden veroorzaakt door meerdere 
routes van blootstelling waarbij het niet duidelijk is wat de bijdrage van 
iedere individuele route is geweest (bijvoorbeeld hand-neuscontact bij 
neusperforatie door chroomzweren), of 2) er was onvoldoende 
informatie om een drempelwaarde voor de werkplek af te leiden 
(bijvoorbeeld voor chronische longziekten, ACD, allergische astma en 
allergische rhinitis). Hierbij wordt opgemerkt dat het afleiden van een 
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drempelwaarde voor chronische longziekten extra wordt bemoeilijkt 
door het feit dat dit een verzamelnaam is voor verschillende longziekten. 
 

5.3 Slotconclusies 
In dit onderzoek zijn de risico’s op een relevant gezondheidseffect 
voornamelijk kwalitatief beoordeeld, dat wil zeggen dat beoordeeld is 
hoe waarschijnlijk het is dat blootstellingsomstandigheden aan chroom-6 
op de POMS-locaties kan hebben geleid tot een relevant 
gezondheidseffect bij (ex-)werknemers. Alleen voor longkanker kon een 
indicatie voor het AR worden berekend, en voor effecten op de fertiliteit 
en de prenatale ontwikkeling kon een ‘Margin of Safety’-benadering 
worden toegepast.  
 
Voor de overige gezondheidseffecten ontbrak naast adequate 
kwantitatieve blootstellingsinformatie ook goede, kwantitatieve 
informatie over de relatie tussen chroom-6-blootstelling en de ernst van 
een gezondheidseffect. Vanwege het laatste zou een meer 
gedetailleerde, kwantitatieve schatting van de inhalatieblootstelling voor 
de meeste relevante gezondheidseffecten waarschijnlijk niet hebben 
geleid tot een andere duiding van de risico’s op de relevante 
gezondheidseffecten.  
 
Voor maagkanker en neus-/neusbijholtekanker spelen ook moeilijk 
kwantificeerbare blootstellingsroutes een onbekende, maar mogelijk 
belangrijke rol. Bij blootstelling van de maag aan chroom-6 is ook 
secundaire ingestie en hand-mondcontact een belangrijke route van 
blootstelling; voor neus-/neusbijholtekanker geldt dit voor hand-
neuscontact. Daarnaast wordt aangenomen dat deze beide 
gezondheidseffecten via een stochastisch mechanisme worden 
geïnduceerd en kan voor deze gezondheidseffecten dus geen 
drempelwaarde worden afgeleid waar beneden geen risico meer 
aanwezig is.  
 
Voor ACD en allergische astma en allergische rhinitis is de 
drempelwaarde onbekend en moet dus worden aangenomen dat ook 
lage blootstellingen aan chroom-6 kunnen hebben geleid tot deze 
effecten. Voor chronische longziekten geldt dat er wel een 
drempelwaarde moet bestaan en dat er wel een indicatie is wat de 
ordegrootte van die drempelwaarde zal zijn. De beschikbare informatie 
is echter onvoldoende om een drempelwaarde te kunnen kwantificeren. 
 
Er is voldoende kwantitatieve informatie voor perforaties van het 
neustussenschot om een drempelwaarde voor inhalatieblootstelling af te 
kunnen leiden. Echter, omdat ook hand-neuscontact een belangrijke rol 
speelt bij het ontstaan van dit gezondheidseffect, is afleiding van een 
drempelwaarde alleen voor inhalatieblootstelling voor de 
risicobeoordeling op de POMS-locaties niet zinvol. 
 
In het huidige onderzoek zijn de resultaten van het deelonderzoek 
‘Brononderzoek naar de schadelijke gezondheidseffecten van chroom-6’ 
als uitgangspunten meegenomen. De waarschijnlijkheid van een causale 
relatie is niet meegenomen. Met uitzondering van maagkanker is voor 
alle relevante gezondheidseffecten geconcludeerd dat chroom-6 deze 
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kan veroorzaken. De mate van waarschijnlijkheid voor deze causale 
relatie (dat wil zeggen de sterkte van het bewijs) is niet verder 
toegelicht, maar kan worden geïnterpreteerd als zeer waarschijnlijk, 
waardoor de mate van chroom-6-blootstelling feitelijk bepaalt of een 
relevant gezondheidseffect kan ontstaan. Hiervan uitgaande, kan 
worden gesteld dat voor deze gezondheidseffecten de conclusies in de 
tabellen 3 tot en met 5 als algemene eindconclusie kunnen worden 
gebruikt. Voor maagkanker werd geconcludeerd dat chroom-6 ervan 
verdacht wordt dit effect te kunnen veroorzaken. Vanwege deze 
onzekerheid in de causaliteit kan er niet met zekerheid van worden 
uitgegaan dat blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties 
maagkanker kan veroorzaken. Daarom moeten de conclusies voor 
maagkanker in de tabellen 3 tot en met 5 met enige terughoudendheid 
worden geïnterpreteerd.  
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Bijlage A Selectie van de uitgangswaarden van de 
blootstelling ten behoeve van de risicobeoordeling van 
chroom-6 

Auteurs werkpakket ‘Blootstelling’: Hans Kromhout, Remko Houba, 
Vanessa Zaat, Nettie van der Meer 
Auteurs werkpakket ‘Gezondheidseffecten en risicobeoordeling van 
blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie’: Wouter 
ter Burg, Nicole Palmen, Liesbeth Geraets, Peter Bos  
 
In deze bijlage wordt verslag gedaan van het afstemmingsoverleg 
tussen de projectmedewerkers uit de werkpakketten ‘Blootstelling’ en 
‘Gezondheidseffecten en risicobeoordeling van blootstelling aan chroom-
6 op de POMS-locaties van Defensie’. Het doel van het overleg was om 
de blootstelling ten behoeve van de risicobeoordeling van chroom-6 vast 
te stellen op basis van het rapport ‘Eindrapport WP4 Blootstelling: 
Blootstelling aan chroom-6 op de NL-POMS-sites 1984-2006’. 
Uitgangspunt hierbij was dat de te hanteren inhalatoire, dermale en 
orale blootstellingen te verantwoorden zijn. Voor de beoordeling van de 
blootstelling op de POMS-locaties zijn de functies op basis van hun 
blootstelling samengevoegd in vier blootstellingsgroepen. Het 
afstemmingsoverleg heeft geleid tot de keuze om per blootstellingsgroep 
de blootstelling vast te stellen ten behoeve van de risicobeoordelingen. 
Slechts voor enkele functies binnen een blootstellingsgroep kon een 
meer gespecificeerde blootstelling worden aangegeven.  
Weliswaar bestonden er verschillen in blootstelling tussen POMS-
locaties, echter, op basis van de beperkt beschikbare informatie is het 
voor de risicobeoordeling niet mogelijk om onderscheid te maken tussen 
de POMS-locaties. Dit gebrek aan onderscheid en de mogelijke invloed 
daarvan op de risicobeoordeling wordt ondervangen door een ‘worst-
case’-blootstelling vast te stellen per blootstellingsgroep en voor enkele 
specifieke functies die voor alle POMS-locaties geldt.  
 
In dit verslag worden alleen de uitgangspunten en keuzes per 
blootstellingsgroep beschreven ten behoeve van de risicobeoordelingen. 
Voor een volledig overzicht van de blootstellingsinformatie wordt 
verwezen naar het rapport ‘Eindrapport WP4 Blootstelling: Blootstelling 
aan chroom-6 op de NL-POMS-sites 1984-2006’.  
 
A.1. Specifieke functies met mogelijke, directe blootstelling aan 
chroom-6 
Deze functies worden gekenmerkt door het feit dat men op de POMS-
locaties werkzaamheden uitvoerde waarbij direct contact met chroom-6 
tijdens de werkzaamheden relevant was. Deze werkzaamheden zijn 
onder andere verfwerkzaamheden, stralen, schuren, slijpen, lassen en 
(de)monteren. De functies in deze blootstellingsgroep zijn: technician, 
monteur, lasser, derust repairman, preserveerder, spuiter, straler en 
meewerkend voorman. Deze functionarissen waren werkzaam op de 
afdelingen Preservation, Wheels, Tracks, Engineer, Trade Shop en 
Commel. Op basis van de semi-kwantitatieve schattingen per functie, 
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meetgegevens van de POMS-locaties, meetgegevens van andere 
defensieonderdelen en uit de ExpoSyn-database is geconcludeerd dat de 
‘worst case’ mediane daggemiddelde concentratie per jaar naar 
schatting 20 µg/m3 chroom-6 is geweest in de periode vóór 1990, 
aangezien tot die tijd slechts beperkte beheersmaatregelen van kracht 
waren. In de periode 1990 tot en met 1999 is de ‘worst case’ mediane 
daggemiddelde concentratie per jaar geschat op 10 µg/m3, en in de 
periode na 1999 was de blootstelling lager. Voor de risicobeoordeling 
wordt voor de periode na 1999 met de ‘worst case’ mediane 
daggemiddelde concentratie per jaar van 5 µg/m3 gerekend. Deze 
uitgangswaarden gelden voor alle benoemde functies binnen deze 
groep, met uitzondering van de meewerkend voorman, de spuiter en de 
straler. De ‘worst case’ mediane daggemiddelde concentratie per jaar 
voor de meewerkend voorman wordt op 50% geschat van die van de 
monteurs, omdat op basis van de gesprekken bleek dat een 
meewerkend voorman gedurende maximaal 50% van de tijd de 
bovengenoemde werkzaamheden uitvoerde. De spuiter en straler 
gebruikten vanaf de beginjaren al persoonlijke 
beschermingsmaatregelen (PBM) waardoor de blootstelling lager was 
dan van de overige functies, afhankelijk van het type PBM (met een 
factor 10 tot 50). 
Voor alle functies kan sprake zijn geweest van kortdurende taak-
gerelateerde blootstellingen, was directe en indirecte (via 
gecontamineerde oppervlakten) huidblootstelling mogelijk en was 
blootstelling van het maag-darmkanaal door secundaire ingestie of door 
hand-mondcontact niet uit te sluiten.  
 
Samenvattend wordt voor functies met mogelijk directe blootstelling aan 
chroom-6 de ‘worst case’ mediane daggemiddelde concentratie per jaar 
als volgt geschat. 

• blootstelling meewerkend voorman: 
o periode tot 1990: 10 µg/m3 chroom-6; 
o periode 1990-1999: 5 µg/m3 chroom-6; 
o periode na 1999: 2,5 µg/m3 chroom-6; 

• blootstelling straler: 
o gehele periode: 1 µg/m3 chroom-6; 

• blootstelling spuiter: 
o periode tot 1990: 1 µg/m3 chroom-6; 
o periode per 1990: 0,2 µg/m3 chroom-6; 

• blootstelling overige functies (technician, monteur, lasser, derust 
repairman en preserveerder): 
o periode tot 1990: 20 µg/m3 chroom-6; 
o periode 1990-1999: 10 µg/m3 chroom-6; 
o periode na 1999: 5 µg/m3 chroom-6; 
o alle functies; 
o kortdurende taakgerelateerde blootstellingen mogelijk met 

hoge blootstellingsintensiteit; 
o directe en indirecte huidblootstelling mogelijk; 
o blootstelling via ingestie mogelijk, zowel via secundaire 

ingestie als door hand-mondcontact. 
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A.2. Functies met aannemelijke achtergrondblootstelling aan  
chroom-6 
Deze blootstellingsgroep wordt gekenmerkt door 
achtergrondblootstelling doordat men zelf geen werkzaamheden 
uitvoerde waarbij chroom-6 vrijkwam, maar men wel regelmatig 
aanwezig was op werkplaatsen waar werkzaamheden met mogelijke 
blootstelling aan chroom-6 werden uitgevoerd. De enige uitzondering in 
deze groep was de ‘installation technician’, die tijdens het wisselen van 
filters wel directe inhalatie en huidblootstelling aan chroom-6 kan 
hebben gehad. De hoogte van de blootstellingsintensiteit voor de functie 
‘installation technician’ kan daarom vergelijkbaar zijn geweest met die in 
de blootstellingsgroep met mogelijke, directe blootstelling, maar minder 
frequent en gedurende een beperkte tijd. 
De overige functies binnen deze groep zijn: safety en arbo&milieu 
specialist, quality inspectors, magazijnbediende, bewaker, medewerker 
storage, handyman, medewerker trade shop, supervisor en T/P 
attendant maintenance. De geschatte ‘worst case’ mediane 
daggemiddelde concentratie per jaar is voor deze blootstellingsgroep 
lager dan voor de blootstellingsgroep met mogelijke, directe 
blootstelling. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aard van de 
werkzaamheden en een lagere frequentie en duur van aanwezigheid in 
de werkplaatsen, met als gevolg een lagere intensiteit en kortere duur 
van blootstelling dan bij de ‘Specifieke functies met mogelijke, directe 
blootstelling’. Kwantificering van de blootstelling is voor deze 
blootstellingsgroep echter niet mogelijk. Op basis van de beschikbare 
blootstellingsinformatie is het evenmin mogelijk onderscheid te maken 
tussen de functies binnen deze blootstellingsgroep. Voor de 
uitgangswaarde van deze blootstellingsgroep voor de ‘worst case’ 
daggemiddelde concentratie per jaar wordt uitgegaan van de ‘quality 
inspector’, omdat deze functie wordt gekenmerkt door de hoogste 
frequentie en langste duur op werkplaatsen binnen deze 
blootstellingsgroep. Dit is inclusief de ‘installation technician’. Dit wordt 
weerspiegeld in de hoogste semi-kwantitatieve schatting binnen deze 
blootstellingsgroep. Echter, voor de ‘installation technician’ wordt 
aanvullende blootstellingsinformatie meegegeven, vanwege de directe 
blootstelling aan chroom-6.  
 
Samenvattend, voor functies met aannemelijke achtergrondblootstelling 
aan chroom-6 geldt: 

• Quality inspector als ‘worst case’ voor de blootstelling in deze 
blootstellingsgroep: 

• Dagelijkse achtergrondblootstelling. 
• ‘Worst case’ mediane daggemiddelde concentratie per jaar lager 

dan voor ‘Specifieke functies met mogelijke, directe blootstelling’, 
door beperktere blootstellingsduur en -intensiteit (ingeschaald als 
achtergrond); nadere kwantificering is niet mogelijk. 

• Indirecte huidblootstelling is mogelijk. 
• Orale blootstelling door hand-mondcontact is mogelijk, maar 

minder frequent dan bij ‘Specifieke functies met mogelijke, 
directe blootstelling’. 

• Installation technician: 
• Wel directe blootstelling via inhalatie mogelijk tijdens de 

uitvoering van specifieke werkzaamheden. 
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• Directe en indirecte huidblootstelling is mogelijk. 
• Orale blootstelling door hand-mondcontact is mogelijk, maar 

minder frequent dan bij functies met directe blootstelling. 
• Kortdurende hoge blootstelling is mogelijk, waarbij de 

blootstellingsintensiteit vergelijkbaar kan zijn geweest met de 
blootstellingsgroep met mogelijke, directe blootstelling, maar 
met een lagere frequentie. 

 
A.3. Functies met mogelijk incidentele blootstelling aan  
chroom-6 
Deze blootstellinggroep wordt voornamelijk gekenmerkt door functies, 
waarbij men incidenteel op de werkplaats moest zijn. Het betreft de 
functies chief/coördinator, inventory technician, TAMMS-
clerk/administration clerk, technical assistant, technician wapenkamer 
en supervisor/chief/meewerkend voorman storage. De mediane 
daggemiddelde concentratie per jaar kan niet worden geschat, maar is 
(aanzienlijk) lager dan voor de blootstellingsgroep met aannemelijke 
achtergrondblootstelling, vanwege een lagere blootstellingsfrequentie en 
-duur. 
 
Samenvattend, voor functies met mogelijk incidentele blootstelling aan 
chroom-6 geldt: 

• Voor alle functies binnen deze blootstellingsgroep wordt een 
vergelijkbare blootstelling verondersteld.  

• Achtergrondblootstelling met zeer lage frequentie is niet uit te 
sluiten. 

• Indirecte dermale en orale blootstelling met zeer lage frequentie 
is niet uit te sluiten. 

• Zeer lage mediane daggemiddelde concentratie per jaar, lager 
dan bij de groep met aannemelijke achtergrondblootstelling, door 
een lagere blootstellingsfrequentie en kortere blootstellingsduur. 

 
A.4. Functies met een verwaarloosbaar geachte blootstelling aan 
chroom-6 
Dit betreft kantoorfuncties, zoals administratie en stafeenheden, 
kantinepersoneel, transport en logistieke functies die geen relevante 
werkzaamheden uitvoerden op werkplaatsen waar met chroom-6 werd 
gewerkt en ook niet op dergelijke werkplaatsen aanwezig waren, zodat 
geen sprake was van directe, indirecte of achtergrondblootstelling. Deze 
blootstellingsgroep is niet blootgesteld aan chroom-6. 
 
Samenvattend, voor functies met een verwaarloosbaar geachte 
blootstelling aan chroom-6 geldt: 
Voor alle functies binnen deze blootstellingsgroep wordt aangenomen 
dat ze niet zijn blootgesteld aan chroom-6. 
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Bijlage B Hazard assessment of chromium VI 
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B.1.  Synopsis 
Hexavalent chromium(Cr(VI)) compounds are a large group of chemicals 
with various chemical properties which are employed for many different 
uses. Humans can therefore be exposed to Cr(VI) compounds via 
various sources. Occupational exposure to Cr(VI) mainly occurs through 
the inhalation and dermal route. In this paper human diseases were 
categorized according to the likelihood of a causal link with exposure to 
Cr(VI) compounds based on existing knowledge from available studies in 
humans and animals, as 1) likely in humans, 2) possible in humans, 3) 
insufficient evidence in humans, and 4) unlikely in humans. 
Categorization was restricted to irreversible adverse health effects. 
 
Exposure to Cr(VI) compounds is likely to cause lung cancer, nose and 
nasal sinus cancer, nasal septum ulcerations, chronic lung diseases, 
respiratory allergy (asthma and rhinitis) and allergic contact dermatitis 
in humans. Exposure to Cr(VI) compounds possibly causes stomach 
cancer in humans.  
There is evidence from animal studies that Cr(VI) compounds can cause 
reproductive or developmental toxicity effects. However, there was 
insufficient human data available to draw any conclusion about the 
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human relevance of these findings in animal studies. Therefore it was 
concluded that there is insufficient evidence in humans that Cr(VI) 
compounds can cause reproductive or developmental toxicity effects.  
It was considered likely that exposure to Cr(VI) compounds may induce 
allergic contact dermatitis, respiratory allergy and chronic lung diseases. 
However, there was insufficient evidence that exposure to Cr(VI) could 
lead to other immune-mediated diseases. Although animal studies give 
some indications of (intermediate) effects on the immune system 
following exposure to Cr(VI) compounds, no scientific evidence was 
available to relate these effects to any irreversible immune-mediated 
human diseases (other than allergic contact dermatitis, respiratory 
allergy and chronic lung diseases). 
Lastly, it is unlikely that exposure to Cr(VI) compounds causes larynx 
cancer, intestinal cancer, dental effects or irreversible adverse health 
effects on the gastrointestinal tract, the hematological system, the liver, 
the kidneys, the neurological system and the cardiovascular system.  
This paper provides background information on Cr(VI) health hazards 
together with a categorization of the likelihood if Cr(VI) exposure can 
lead to irreversible adverse health effects. This has been used as input 
for the risk assessment for adverse health effects that may have 
resulted from exposures to Cr(VI) at POMS locations. 
 
B.2. Introduction  
Chromium is a naturally occurring element present in the earth’s crust 
(1). Hexavalent chromium (Cr(VI)) compounds include a large group of 
chemicals with variable properties with regard to corrosion-resistance, 
durability, and hardness (2) and therefore are employed for a variety of 
different uses. Examples of Cr(VI) compounds are calcium chromate, 
potassium chromate, sodium chromate, zinc chromate, chromic acid, 
chromium trioxide and ammonium chromate. Humans can be exposed 
to Cr(VI) at the workplace or via non-occupational sources. The routes 
of exposure can be oral, respiratory or dermal. Inhalation exposure can 
occur, for example, through industrial air emissions, cigarette smoke 
and workplace exposure. Dermal exposure can occur via leather 
consumer products or at the workplace, e.g. via cement. Oral exposure 
can occur via drinking water and food intake (1). The main source for 
non-occupational exposure is food. Chromium content in foods varies 
greatly between geographic regions and depends on the processing and 
preparation (1).  
The largest release of Cr(VI) compounds is due to industrial activities. 
Materials containing Cr(VI) include various paint and primer pigments, 
graphic art supplies, fungicides, corrosion inhibitors and wood 
preservatives. Industrial activities in which the largest numbers of 
workers may be exposed to the highest concentrations of Cr(VI) 
compounds include electroplating, welding, and painting (2).  
After absorption and distribution in the body, Cr(VI) compounds enter 
the cells by facilitated uptake. This is in contrast to the much slower 
uptake of chromium(III) which occurs by simple diffusion. Furthermore, 
reduction of Cr(VI) to Cr(III) in biological systems results in the 
generation of free radicals, which can form complexes with intracellular 
targets. Adverse health effects of chromium compounds can vary with 
the route of the exposure (1). 
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The adverse health effects of Cr(VI) compounds have extensively been 
reviewed by official bodies and agencies such as the Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry (ATSDR) (1), International Agency for 
Research on Cancer (IARC) (3), National Institute of Occupational Safety 
and Health (NIOSH) (2) and the Health Council of the Netherlands (4, 
5). According to International Agency for Research on Cancer (IARC) 
Cr(VI) compounds have been classified as human carcinogens in 
category 1 (‘carcinogenic to humans’) (3). According to Regulation (EC) 
1272/2008 of the European Union Cr(VI), most Cr(VI) compounds are 
classified for carcinogenicity in category 1B (‘substance presumed to 
have carcinogenic potential for humans’) (1272/2008) (6). Exceptions 
are chromium trioxide, zinc chromates, including zinc potassium 
chromate which are classified in category 1A (‘substance known to have 
carcinogenic potential for humans’) (6). The European harmonized 
classification of the Cr(VI) compounds was supported by the Health 
Council of the Netherlands (5). Additionally, many Cr(VI) compounds are 
classified for reproductive toxicity according to Regulation (EC) 
1272/2008 of the European Union. The Health Council of the 
Netherlands recommended as follows: 1) for effects on fertility, to 
classify these compounds in category 1B (`presumed human 
reproductive toxicant’), and to label them with H360F (‘may damage 
fertility’), 2) for effects on development, to classify these compounds in 
category 1B (‘presumed human reproductive toxicant’) and to label 
them with H360D (‘may damage the unborn child’), 3) for effects during 
lactation, to label these compounds with H362 (‘may cause harm to 
breast fed children’) (4). Also, some Cr(VI) compounds are typically 
classified as skin and respiratory sensitizers, requiring to label these 
compounds with, respectively, the risk phrases H317 (‘may cause an 
allergic skin reaction’) and H334 (‘may cause allergy or asthma 
symptoms or breathing difficulties if inhaled’).  
Also, certain Cr(VI) compounds are classified either as skin or 
respiratory sensitizers, requiring to label these compounds with, 
respectively, the risk phrases H317 (‘may cause an allergic skin 
reaction’) and H334 (‘may cause allergy or asthma symptoms or 
breathing difficulties if inhaled’).  
At the workplace, protective measures are essential to reduce 
occupational exposure as much as possible. Due to the known toxic 
effects of Cr(VI) compounds several legislative measures were taken to 
reduce chromium exposure. For example, the EU reduced the maximum 
allowed level in cement in order to reduce exposure in workers (7). 
Despite the knowledge on potential hazardous effects of Cr(VI) 
compounds, the awareness of these hazards may have been limited. 
Furthermore, potential release of Cr(VI) may have been underestimated 
at certain workplaces. This may have led to occupational exposures to 
Cr(VI) compounds to undesired levels for extended periods. Depending 
on the route, the dose or concentration, the frequency and the duration 
of exposure this could have caused adverse health effects in the 
exposed workers.  
In the Netherlands, the Dutch army used materials containing Cr(VI) 
compounds, such as paints, primer pigments and corrosion inhibitors to 
protect military vehicles and other materials against corrosion. From 
1984–2006, Dutch Ministry of Defense employees worked with these 
materials in, for example, painting and welding at the former 
Prepositioned Organizational Materiel Storage (POMS locations) of NATO 
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in the Netherlands. These workers may have been occupationally 
exposed to concentrations of Cr(VI) that may have caused adverse 
health effects. The Dutch Ministry of Defense has requested the National 
Institute for Public Health and the Environment (RIVM) to investigate if 
exposure to Cr(VI) compounds at these POMS locations could have 
caused adverse health effects on workers.  
This paper will give an overview of existing scientific knowledge about 
Cr(VI) exposure related irreversible adverse health effects based on 
human and animal studies. The scientific knowledge was retrieved from 
in-depth evaluations of agencies and official bodies and was 
supplemented with a literature search to retrieve additional evidence 
from peer reviewed literature. All adverse health effects were allocated 
in four different categories dependent on the likelihood of a causal link 
with Cr(VI) compound exposure. The outcome was evaluated by a panel 
of independent experts from the Netherlands. This categorization, 
together with the underlying information, has been used as input for the 
risk assessment for adverse health effects that may have resulted from 
exposures to Cr(VI) at POMS locations. Furthermore, this information is 
valuable if risk assessments are required for other locations where 
workers may have been exposed to Cr(VI).  
 
B.3. Material and methods  
Health hazards of Cr(VI) compounds have recently extensively been 
reviewed by the Agency for Toxic Substances and Disease Registry 
(ATSDR) 2012 (1), the International Agency for Research on Cancer 
(IARC) 2012 (3), the National Institute of Occupational Safety and 
Health (NIOSH) 2014 (2), European Food Safety Authority (EFSA) 
(2014, 2015) (8, 9)) and the Health Council of the Netherlands (on 
reproduction, 2016 (4) and on carcinogenicity, 2016 (5)). Their 
evaluations and conclusions were used as the starting point for this 
review.  
Additionally, a literature search was conducted by the RIVM for 
publications on (additional) health hazards and recently published 
literature of Cr(VI) compounds not yet included in these evaluations. 
The RIVM search covered the period of January 2012 until June 2016, 
searching MEDLINE, EMBASE, Scopus, Toxicology Literature Online 
(TOXLINE) databases for studies about Cr(VI) Health hazards. The 
following search terms were used:  
((Chromium Compounds OR Chromium OR chrome$ or chromi$ or cr) 
adj (`6’ or VI)) OR ((chrome$ or chromi$ or cr) adj hexaval$) OR 
(hexaval$ adj (chrome$ or chromi$ or cr))) AND (Occupational Diseases 
OR Occupational Exposure OR Chronic Disease OR Environmental Health 
OR Environmental Exposure OR Health OR Maximum Allowable 
Concentration OR Risk OR Risk Assessment OR Accidents OR Hazardous 
Substances OR diseases.  
This resulted in 1858 papers published in the search period. The 
exclusion criteria for title and abstract screening were: 1) papers that 
did not contain original data (e.g. reviews and letter to the editor), 2) 
Cr(VI) in medical devices, 3) no exposure to Cr(VI) compounds 
described, 4) language other than English or Dutch, 5) ecotoxicity 
studies, 6) studies on chromium-3 compounds. After screening of the 
title and abstract with the inclusion and exclusion criteria, n=124 human 
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studies, n=145 animal studies and n=111 in vitro studies were selected, 
all focusing on health hazards of Cr(VI) compounds. 
The relevant full text papers were further selected by further exclusion 
criteria. Specific exclusion criteria for human studies were: 1) no 
adverse health effect were described; 2) studies of chromium used as 
dietary supplement; 3) studies describing acute effects after incidental 
exposure to Cr(VI) compounds.  
Exclusion criteria for full text screening specific for animal studies were: 
1) no adverse health effect were described; 2) only mixtures were 
tested; 3) route of exposure intravenous (IV), subcutaneous (SC), 
intratracheal instillation (IT) and intraperitoneal (IP).  
Therefore, the final inclusion criteria of the full text screening were: 1) 
health effect of Cr(VI) compounds described, 2) Dutch or English 
language, 3) risk assessment Cr(VI) compounds in animals or humans. 
This full text analysis resulted in n=49 human studies and n=24 animal 
studies used for the data extraction. 
 
Results and study design from the studies identified in the evaluations 
and reports or from the selected literature were summarized in an Excel 
database. From each study, the following data were extracted as far as 
possible. Human studies: adverse health effect, study population 
(including the number of people included), route of exposure, frequency 
of exposure, concentration of exposure, Cr(VI) compound, odds ratio or 
dose response relationship, and statistics. Animal studies: effect studied, 
species, strain, number of animals, Cr(VI) compound, statistics, route of 
exposure, concentration / frequency / time of exposure, and dose-
response relationship (NOAEL/LOAEL).  
 
After data extraction for all the toxicological endpoints, the effects were 
divided into subcategories, based on the target organ. Subsequently, a 
Weight of Evidence approach was used for the hazard assessment, 
focusing on irreversible adverse effects. For each toxicological endpoint, 
an expert wrote a summary about the possible causal link to Cr(VI) 
compound exposure for all the different adverse health effects related to 
this endpoint. All diseases were allocated in one of four different 
categories dependent on the likelihood of a causal link with Cr(VI) 
compound exposure. Categorization is restricted to irreversible adverse 
health effects. 

1. Health effect is likely in humans. Based on sufficient evidence 
from studies in humans and supported by evidence from animal 
studies, it is likely that exposure to Cr(VI) compounds could 
cause the disease or adverse health effect. 

2. Health effect is possible in humans. Based on (limited) evidence 
from studies in humans and (limited) evidence from animal 
studies, it is possible, but not certain, that exposure to Cr(VI) 
compounds could cause the disease or adverse health effect, but 
causes other than chromium exposure cannot be excluded for the 
health effect observed in the available studies.  

3. Insufficient evidence for the health effect in humans. There are 
some indications that exposure to Cr(VI) may cause this disease 
or adverse health effect, i.e. from animal studies. However, 
evidence that Cr(VI) compounds could/can cause the disease or 
adverse health effect in humans is absent or insufficient.  
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4. Health effect is unlikely in humans. It is unlikely that exposure to 
Cr(VI) compounds could/can cause the disease or adverse health 
effect in humans, since there is no evidence from neither human 
nor animal studies that Cr(VI) may cause these adverse effects.  

 
An expert panel evaluated the results of the proposed categories for all 
the diseases or adverse health effects during a one day meeting. 
Experts in toxicology, epidemiology, (occupational) medicine and 
occupational hygiene were consulted. During the discussion of the 
expert workshop it was agreed that the focus was on the adverse health 
effects that could occur after inhalation or dermal exposure, since this is 
expected to be the main route of exposure in the workers of the Dutch 
Army. Hence, the exposure routes were weighted in the final decision for 
some diseases in the categories. The aim of our hazard assessment is to 
prepare the categorization of irreversible diseases that could result from 
exposure of workers to Cr(VI) compounds mainly by inhalation and 
dermal contact. In order to do so, the human data retrieved from 
literature were in final analysis mainly limited to results from the 
inhalation exposure; eventual dermal contact was taken into 
consideration in the case of dermal effects such as allergic contact 
dermatitis. Animal data (both from oral and inhalation exposure) were 
used where appropriate, but the final conclusion is based on human data 
when available and reliable enough. Therefore, the listing was based on 
a weight-of-evidence approach. Obviously, oral exposure in animal 
experiments, where very high exposures may be reached, may show 
more adverse effects at these (much) higher exposures. However, if 
these adverse effects were not supported by inhalatory data (mainly 
based on data from exposed workers or from environmental pollution), 
they were not related to diseases to be expected in workers under 
inhalatory exposure conditions.  
An external advisory board evaluated the results of the hazard 
assessment and provided additional literature on Cr(V(I)) induced 
immune effects. RIVM was asked to further investigate the likelihood 
that Cr(VI) compounds could induce other immune mediated diseases 
than those that were already reported. This assessment is included in 
this review as well.  
A risk assessment for the workers of POMS locations of the Dutch Army 
will be performed for the diseases in categories 1 and 2: ‘likely in 
humans’ and ‘possible in humans’ to assess if these diseases could occur 
as a result of the specific exposure scenarios at these locations. 
Exposure and risk assessment at the Dutch Army workplace will not be 
included in this review and will be reported separately. 
 
B.4. Results 
Carcinogenic effects  
Cancer in general 
In the European Union, most Cr(VI) compounds are classified for 
carcinogenicity in category 1B (‘substance presumed to have 
carcinogenic potential for humans’). Exceptions are chromium trioxide, 
zinc chromate, and zinc potassium chromate which are classified in 
category 1A (‘substance known to have carcinogenic potential for 
humans’) (6). 
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Lung cancer 
Many epidemiological studies are available showing an association 
between Cr(VI) exposure and lung cancer. These studies were reviewed 
by agencies or official bodies (ATSDR, SCOEL, EFSA) and risk 
assessments have appeared in the literature by IARC, NIOSH , RAC-
ECHA and the Health Council of the Netherlands (2, 3, 5, 10). Seidler et 
al. (2013) evaluated all available epidemiological studies for lung cancer 
after exposure to hexavalent chromium at the work place (11). Based 
on this study an extra lung cancer risk for Cr(VI) compounds of 4 per 
100,000 (4 x 10‐5) after 40 year occupational exposure to 0.01 μg/m3 
and 4 per 1,000 (4 x 10‐3) after 40 year occupational exposure to 1 
μg/m3 was calculated by the Health Council of the Netherlands. These 
cancer risk values are based on exposure of employees in the chromate 
producing industry in the US who were exposed to Cr(VI) via inhalation. 
The epidemiological data do not allow differentiation of the cancer risks 
between individual Cr(VI) compounds (5, 11). The Health Council of the 
Netherlands concluded that there are no indications that there is a 
special (sub)population with an even more increased risk to develop 
lung cancer after exposure to Cr(VI) compounds. 
Many animal studies demonstrated that Cr(VI) compounds cause lung 
tumors after inhalation of Cr(VI) (12-16). Animal experiments suggest 
that various Cr(VI) compounds differ in their carcinogenic potential, 
which could be related to their solubility and bioavailability. A conclusion 
about the differences in carcinogenic potential of Cr(VI) compounds 
cannot be drawn, due to the variation in the experimental design of 
these studies and the lack of data regarding poorly soluble Cr(VI) 
compounds (3, 5, 17-19). NIOSH and the Health Council of the 
Netherlands reported that based on animal experiments it is possible 
that poorly soluble Cr(VI) compounds are equally or even more 
carcinogenic than soluble Cr(VI) compounds. So, for risk assessment 
purposes no differentiation in the carcinogenic potency of Cr(VI) 
compounds was made.  
 
Conclusions expert workshop 
Based on human and animal studies a causal relation exists between 
lung cancer and Cr(VI) exposure via inhalation, therefore, it is likely that 
exposure to Cr(VI) compounds could cause lung cancer in humans after 
inhalation exposure (category 1).  
 
Nose and nasal sinus cancer 
Cancer of the nose and nasal sinus is extremely rare; therefore, most 
cohort studies in workers exposed to Cr(VI) compounds do not report on 
the incidence of nose and nasal sinus cancer (3). IARC evaluated the 
available studies on nasal and nasal sinus cancer (3). The cohort studies 
reported the number of workers suffering from nasal cancer (20-28), 
but several cohort studies did not report any cases. The IARC 
monograph stated that the Working Group believed that many of the 
studies, which did not report on nasal cancer, actually had none. IARC 
identified three informative case–control studies in chromate workers on 
nasal and nasal sinus cancer. Two showed some indications of excess 
risk among workers with possible exposure to Cr(VI) compounds (29, 
30), but the study with the best exposure assessment protocol reported 
no excess risks for workers exposed to Cr(VI) (3, 31). IARC stated that 
the epidemiological evidence remains suggestive but inconclusive 
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regarding the effect of Cr(VI) on nasal and nasal sinus cancers (3). 
Therefore IARC is less certain about a causal link between Cr(VI) 
compound exposure and nasal or nasal sinus cancer compared to lung 
cancer. 
 

Animal evidence is limited to one study in which mice were exposed to 
chromium trioxide mist by inhalation. One groups was exposed to Cr(VI) 
for twelve months and another group was exposed to Cr(VI) for 
eightteen months. No pappilomas were observed in the animals that 
were exposed for twelve months to Cr(VI). In mice exposed to 
chromium for eightteen month six animals of the in total twenty animals 
tested showed papillomas in the nasal tissues (3, 16, 17). 
 

Conclusions expert workshop 
IARC concluded that the epidemiological evidence remains suggestive 
but inconclusive. However, evidence from a mouse study indicates that 
nasal papillomas do occur upon inhalatory exposure to Cr(VI) mist. 
Since cancer of the nose and nasal sinus are extremely rare in the 
general population, it will be very difficult to find strong epidemiological 
evidence. Furthermore, unlike for example lung cancer, other causes of 
this type of cancer are unknown, making nasal sinus cancers a very 
specific disease. At the workshop is was acknowledged that although 
these types of tumors may be extremely rare, it was concluded that if 
this specific type of cancer occurs after inhalation exposure to a Cr(VI) 
compound, this exposure is probably causing the disease. Therefore, if 
nasal or nasal sinus cancer occurs in exposed workers, it is considered 
likely that they are caused by Cr(VI) exposure.  
 
Larynx cancer 
The available reviews do not address larynx cancer in relation to Cr(VI) 
exposure. Therefore, a separate literature search was performed for 
epidemiological (cohort) studies investigating larynx cancer in relation to 
Cr(VI) compound exposure. This resulted in eleven articles (20, 22-24, 
26, 32-37). Only one of these identified a possibly increased risk of 
larynx cancer after exposure to Cr(VI) compounds (32). This study 
evaluated the mortality of 2,354 workers first employed at a Baltimore 
chromate production plant between 1950 and 1974. For different cancer 
types an expected, as well as an observed number of cases was 
reported. Combining these numbers for larynx cancer results in 10 
observed and 5.3 expected cases that give an increased mortality risk of 
SMR of 1.89; (95% CI 0.90-3.47) which was not statistically significant. 
Only death from lung cancer was significantly elevated in this study 
(32). The other studies reported some cases of larynx cancer, but no 
significant relation between Cr(VI) compound exposure and larynx 
cancer was not identified.  
 

Conclusions expert workshop 
Based on the available human studies there is no evidence that Cr(VI) 
compounds could cause larynx cancer. It was, therefore, concluded that 
it is unlikely that exposure to Cr(VI) compounds causes larynx cancer in 
humans (category 4).  
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Stomach cancer 
There is only limited evidence of an association between exposure to 
Cr(VI) compounds and cancer of the stomach. IARC stated that the 
available studies estimate relative risks around 1.0 (3, 21-24, 38). One 
study from China in which the water was heavily polluted by a 
ferrochromium plant showed an increased risk in stomach cancer 
possibly resulting from the ingestion of Cr(VI) compounds in drinking 
water (39, 40). Reanalysis of the data seemed to indicate a somewhat 
elevated risk of stomach cancer (1.82; 95% CI 1.11-2.91, P<0.05). 
However IARC concluded that one single ecological study from a heavily 
polluted area does not provide sufficient evidence of an association 
between exposure to Cr(VI) compounds and cancer of the stomach (3).  
 
Studies in which F344/N rats and B6C3F1 mice were orally exposed to 
Cr(VI) compounds for fourteen weeks show that the gastrointestinal 
system is a primary target after oral exposure. At the highest dose level 
tested (20.9 mg chromium(VI)/kg bw/day), severe effects such as ulcer 
and epithelial hyperplasia and metaplasia of the glandular stomach were 
observed in rats (41). 
 
After the publication of the evaluations by ATSDR and IARC more data 
were in peer reviewed literature were published about exposure to 
Cr(VI) compounds and stomach cancer. Welling et al. (2015) identified 
56 cohort and case-control studies and 74 individual relative risk (RR) 
estimates on stomach cancer and exposure to workers in an occupation 
setting, including chromium production, chrome plating, leather work 
and working activities with Portland cement (42). They performed a 
meta-analysis on these data. The overall summary relative risk of 1.27 
(95% CI 1.18 to 1.38, p<0.001) provides evidence that Cr(VI) 
compound inhalation is associated with an increased risk for stomach 
cancer of chromium production and plating studies (42).  
In another study, no statistically significant effect on the relative 
mortality risks (SMR) after oral exposure to Cr(VI) for digestive 
(esophagus, stomach, intestine, rectum) & peritoneum cancer have 
been identified (32). Other results suggest a potential association 
between exposure in the cement industry and an increased risk of 
stomach and rectal cancers. However, due to the small number of cases, 
this association should be further investigated in a study with a longer 
follow-up period and adjustment for confounders (43).  
 
Conclusions expert workshop 
It is important to note that occupational exposure to Cr(VI) is most 
probably via inhalation. However, inhalation exposure can result in the 
exposure via the stomach, the extent of which will depends on the 
particle size and specification of the Cr(VI) compounds. After inhalation, 
mucociliary clearance in the airways can result in swallowing of the 
Cr(VI) particles and these could subsequently reach the gastrointestinal 
tract, although at a dose (much) lower than the inhaled dose. Also 
through dermal contact and consequently hand-to-mouth behavior, 
Cr(VI) may be ingested even though according to good occupational 
hygiene practice this should not happen. In line with IARC, the experts 
concluded that the available epidemiological studies provide some, but 
limited evidence that Cr(VI) particles could cause stomach cancer. It is 
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therefore considered possible that Cr(VI) causes stomach cancer in 
humans (category 2). 
Intestinal cancer 
Recently, Gatto et al. (2010) conducted a meta-analyses of 32 studies of 
gastrointestinal tract cancers, including small intestine, colon and 
rectum cancer in humans with occupational exposure to Cr(VI) 
compounds (38). Morbidity or mortality resulting from the following 
cancers were calculated: oral cavity, esophageal, stomach, small 
intestine, colon, or rectum cancer. The following meta-SMRs (95% CI) 
were obtained for cancer in the large intestines: colon 0.89 (95% CI 
0.70–1.12) and rectum 1.17 (95% CI 0.98–1.39). For small intestine 
cancer a meta-analyses could not be performed since only three studies 
provided data on small intestine cancer. As stated in the article, 
limitation of the meta-analyses was the inability to control for potential 
confounding by smoking and other confounders such as excessive 
alcohol consumption, dietary factors, and socioeconomic status. The 
authors concluded that workers exposed to Cr(VI) compound are not at 
a greater risk of colon and rectum cancer than the general population 
(1, 38). 
 
The US-EPA selected the NTP bioassay in rats and mice (NTP, 2008) for 
dose-response assessment because it was a well conducted lifetime 
animal study of Cr(VI) carcinogenicity via ingestion, and no other 
adequate studies of Cr(VI) carcinogenicity by the oral route were 
available (44). This two year carcinogenicity study on oral Cr(VI) 
provided evidence of oral cancers in rats and gastrointestinal cancers in 
mice (44). Exposure of mice to sodium dichromate dehydrate resulted in 
a significantly increased number of tumors (adenomas or carcinomas) of 
the small intestine (duodenum, jejunum, or ileum) in males of the two-
highest dose groups (85.7 and 257.4 mg/L) and females (172 and 516 
mg/L). Dose–response relationships for tumor incidence were observed 
in both sexes (44). 
 
Conclusions expert workshop 
Occupational exposure of the intestinal tract is most probably via 
inhalation, depending on the size and specification of the Cr(VI) 
compounds. After inhalation, mucociliary clearance in the airways can 
result in swallowing of the Cr(VI) particles and these could subsequently 
reach the intestines , although at (much) lower doses than the inhaled 
concentration. There is no evidence from animal studies that inhalation 
of Cr(VI) compounds could result in intestinal cancer and the available 
human studies show that there is no evidence for an increased risk on 
intestinal cancer either. The experts, therefore, concluded that it is 
unlikely that intestinal cancer occurs after inhalation exposure to Cr(VI) 
compounds (category 4).  
 
Health effects on the respiratory tract  
The respiratory tract is the primary target organ for inhaled Cr(VI) 
compounds. Human and animal studies provide evidence that inhalation 
of Cr(VI) compounds may lead to irreversible adverse health effects 
other than cancer on the respiratory system. In this chapter the effects 
considered are nasal septum ulceration and perforation, inflammatory 
effects in the respiratory system, and respiratory sensitization.  
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Nasal septum ulceration 
Notably, inhalation of Cr(VI) concentrations may lead to nasal septum 
ulceration and perforation, with symptoms such as rhinorrhea, nasal 
itching and soreness, epistaxis and nose and throat irritation (45-48).  
A study among US workers reported the incidence of respiratory effects 
in relation to concentration in the air (49). Irritation was most frequently 
reported (68% of the workers) and was on average diagnosed 89 days 
after the first exposure (concentration of 0.025 mg Cr(VI)/m3). Nasal 
septum ulceration (reported in 63% of the workers) was on average 
diagnosed 86 days after the first exposure (concentration of 0.028 mg 
Cr(VI)/m3). Other nasal effects were also reported such as perforated 
nasal septum and bleeding nasal septum, but they were diagnosed on 
average after a longer exposure duration than nasal septum ulceration 
and irritation. 
 

Conclusion expert workshop 
There is sufficient human evidence that inhalation of Cr(VI) particles 
could result in (nasal) irritation, ulcerations and perforation of the nasal 
septum. Therefore, the experts concluded that it is likely that nasal 
septum (ulcerations) perforations could occur after Cr(VI) compound 
exposure in humans (category 1).  
 
Respiratory effects 
Respiratory Sensitization and other immune effects in the respiratory 
tract  
Cr(VI) trioxide, potassium dichromate, ammonium dichromate and 
sodium dichromate dehydrate are classified as respiratory sensitisers 
category 1 and need to be labeled with H334 (`may cause allergy or 
asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled’) according to the 
EU CLP regulation (EC 1272/2008) (6). This classification is based on 
human evidence, mostly demonstrating the diseases (asthma and/or 
rhinitis) after occupational exposure. A bronchial provocation test is the 
gold standard to diagnose if a compound is the causative agent. In this 
test, patients are exposed via inhalation to the suspected compound or 
the vehicle. When the substance elicits allergic symptoms, e.g. dyspnea 
or shortness of breath, there is sufficient evidence that the compound 
caused the respiratory allergy (50). 
 
The Health and Safety Executive (HSE) evaluated all available studies 
providing human evidence for asthma arising from exposure to Cr(VI) 
compounds (51). Six electroplating workers exposed to Cr(VI) 
developed asthma after latency periods ranging from eight months to 
six years. Single-blinded bronchial challenge testing with potassium 
dichromate confirmed the diagnosis in all six workers. HSE concluded 
that this was a well-conducted human study that provides strong 
evidence that chromium can induce asthma. A case report was included 
on a welder who developed dyspnea and urticarial skin rash after being 
exposed to chromium (VI) trioxide vapors for ten years. The complaints 
developed after an incident that caused prolonged exposure to 
chromium (VI) trioxide. The respiratory complaints and urticarial rash 
were confirmed in a single-blinded bronchial challenge with nebulized 
sodium chromate (Cr(VI)). In another study, occupational asthma 
developed in four workers exposed to chromium (probably hexavalent) 
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after latent periods of three months to nine years. Two workers also had 
rhinitis and one urticaria. All four responded positively to bronchial 
challenge tests with nebulized hexavalent chromium solution and did not 
respond to the saline control (51).  
The Dutch Health Council evaluated all available human evidence for 
several substances that may cause occupational respiratory allergies, 
including Cr(VI) compounds. In line with the HSE review, they did find 
evidence that chromium could induce respiratory allergies after 
occupational exposure. The prevalence of chromium allergy could not be 
established based on these studies, because the majority of human data 
were from case studies or small studies involving few workers (52). 
 
Acute effects on lung function in workers exposed to Cr(VI) compounds 
were reported (53). This study showed that long term exposure did not 
have any consistent effect on lung function compared to a reference 
group (53). In another study, it was shown that exposed workers, based 
on the presence of Cr(VI) in urine, were found to have a decreased vital 
capacity, forced vital capacity (FVC) and forced expiratory volume in 1 
second (FEV1) (54, 55). It is unknown if these symptoms were related 
to respiratory allergy or to other respiratory diseases.  
 
Based on the available case reports and evidence from well-conducted 
bronchial challenge tests in workers, there is sufficient evidence that 
inhalation of Cr(VI) compounds could cause occupational asthma. It 
appears that Cr(VI) induced respiratory allergies do not occur often in 
occupational settings, since only few studies are available in literature. 
This conclusion needs to be taken with caution, because there may be 
underreporting of this disease, because bronchial provocations are not 
routinely performed in workers exposed to chromium and affected 
workers may have left the workplace without being clinically diagnosed 
for asthma.  
 
The mechanism by which Cr(VI) compounds causes asthma is not fully 
understood. The lack of a predictive animal model for respiratory 
sensitizers makes it difficult to support the human evidence with animal 
data and elucidate mechanisms involved. There are several inhalation 
studies performed with Cr(VI) compounds in rodents demonstrating that 
inhalation exposure leads to inflammatory responses and immune 
activation in the airways (12, 56, 57), mechanisms that may be involved 
in respiratory sensitization. 
 
The effects of inhaled sodium dichromate aerosols on macrophages and 
immune function, was investigated in a subacute study (28 days) and in 
a subchronic study (90 days) in rats. Cr(VI) accumulated mainly in the 
lungs, followed by kidney and liver. Inhalation exposure to Cr(VI) 
increased lung and spleen weights and enhanced humoral immune 
responses after both subacute and subchronic exposure (12).  
In the subacute study, Cr(VI) had no effects on the number of 
macrophages in the bronchoalveolar lavage (BAL) fluid, but phagocytic 
activity of alveolar macrophages was enhanced at all concentrations. In 
the subchronic study, a decrease of alveolar macrophages in the BAL 
fluid was found after exposure to 0.05 and 0.2 mg/m3. Phagocytic 
activity was enhanced after exposure to 0.025 or 0.050 mg/m3, but 
decreased at the highest concentration tested. This decrease may be 
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caused by a cytotoxic effect on macrophages at the high concentration. 
Enhanced T-cell proliferation was found in this study after ex vivo 
stimulation at the highest tested concentration (12).  
 
Rats from another inhalation study showed hyperplasia (0.05 mg 
Cr(VI)/m3 and above) and lung fibrosis (1 mg Cr (VI)/m3 and above) 
after a 30-day exposure period (56). These effects were reversible since 
they disappeared after an exposure-free period of 30 days. In another 
subchronic 90-day study in rats, inhalation of 0.49 mg Cr(VI)/m3 
resulted in histopathological changes in the respiratory tract, including 
the presence of foamy cells, macrophage aggregation and non-specified 
inflammation of alveolar regions (58). Exposure of twelve months 
resulted in emphysema and metaplasia of the larynx, trachea and 
bronchus in mice (15, 16). 
 
In a mouse model of allergic ovalbumin-induced asthma, the potential 
adjuvant effects of zinc chromate particles were studied. Exposure to 
zinc chromate particles resulted in an inflammatory response in the 
airways, characterized by an influx of neutrophils. This was clearly 
different from the inflammatory response induced by the allergen 
ovalbumin alone, which consisted mainly of eosinophils. Co-exposure of 
ovalbumin and zinc chromate particles induced a more pronounced 
mixed inflammatory response consisting both of neutrophils and 
eosinophils. Furthermore, inhalation of zinc chromate particles increased 
airway hyperresponsiveness, showing that lung functioning was 
impaired. This shows that inhalation of zinc chromate particles can lead 
to inflammation in the airways and can adjuvate the inflammatory 
response induced by an allergen (59). Unlike the other animal inhalation 
studies, this is the only study that investigated the effects of particles. 
The results of this study can therefore not be compared to the other 
inhalation studies that used Cr(VI) compounds, because particles may 
behave differently both in distribution as well as in effects induced.  
 
Conclusion expert workshop 
There is sufficient scientific evidence that inhalation exposure to Cr(VI) 
compounds can lead to asthma and rhinitis in workers. It is therefore 
considered likely that Cr(VI) compounds can cause respiratory allergy 
(category 1). For Cr(VI) compounds, the threshold for induction of 
respiratory sensitization is unknown. The clinical experts present at the 
workshop presumed that based on their experience often high exposure 
concentrations were needed for the induction of respiratory allergy.  
Animal studies show that inhalation of Cr(VI) compounds can lead to 
inflammation and macrophage activation in the airways. These 
respiratory effects observed in inhalation studies in rodents are 
concentration-dependent, but cannot be translated easily to adverse 
health effects in humans. 
At the expert workshop it was concluded that chronic inhalation 
exposure to Cr(VI) compounds may result in chronic lung diseases, 
including asthma, lung fibrosis and COPD, in humans, as reported by the 
Dutch Centre for Occupational Diseases (NCvB) (60). Adverse health 
effects may also occur in the throat, and could result in pharyngitis and 
laryngitis.  
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Dermal effects  
Skin Irritation  
Dermal exposure to high concentrations of Cr(VI) compounds for a 
prolonged period can result in deeply penetrating wounds or ulcers on 
the skin. Infection of these wounds can be the cause of mortality (61). 
Dermal exposure for a prolonged period to a lower concentration in the 
air, can result in dermal symptoms, characterized by skin irritation, 
burns (redness and blisters), ulceration and dermatitis (49). This study 
among US workers reported the incidence of dermal effects in relation to 
concentration in the air. Ulcerated skin was the symptom reported first 
in time, diagnosed on average 373 days after the first exposure (32% of 
the workers developed ulcers at a concentration 0.029 mg Cr(VI)/m3) 
This was followed by skin burns (redness, blisters), diagnosed on 
average 409 days after the first exposure (31% of workers develop skin 
burns at a concentration of 0.027 mg Cr(VI)/m3), dermatitis, diagnosed 
on average 624 days after the first exposure (19% of workers develop 
dermatitis at a concentration of 0.029 mg Cr(VI)/m3) and irritated skin, 
diagnosed on average 719 days after the first exposure (15% of workers 
develop irritated skin at a concentration of 0.025 mg Cr(VI)/m3) (49). At 
high concentrations (0.414 mg Cr(VI)/m3), effects were also seen in the 
buccal cavity and pharynx, characterized by chronic tonsillitis, 
pharyngitis and papilloma (62). 
 
Conclusion expert workshop 
When exposure to Cr(VI) compounds has ended before ulcers have 
resulted in deep wounds, the ulcers can heal, but could leave scars. 
Other dermal effects, i.e. irritation, are considered reversible and 
therefore not included in the grouping, since the focus is on irreversible 
diseases. If exposure continues when ulcers have been formed these 
can result in holes which are not reversible. 
 
Skin allergy  
Many Cr(VI) compounds are classified as skin sensitizers category 1 and 
need to be labeled with H317 (`may cause an allergic skin reaction’) 
according to the CLP regulation (EC 1272/2008). Skin sensitizers can 
cause allergic contact dermatitis (ACD), a delayed-type immune-
mediated disease, after dermal exposure. Typical clinical symptoms 
include redness of the skin, rash, itching and edema. These symptoms 
will resolve once exposure is discontinued (63). Sensitization cannot be 
cured, but clinical symptoms can be prevented by avoiding exposure to 
Cr(VI) compounds. Allergic contact dermatitis can be demonstrated in 
humans via diagnostic patch testing with the Cr(VI) compounds.  
 
Already in 1908 Cr(VI) compounds were shown to cause skin allergic 
reactions in workers. ACD to Cr(VI) is a common health problem 
reported both in workers as well as in consumers (64). In 2005, the 
European Chemicals Bureau performed a risk assessment on chromium 
trioxide, sodium chromate, sodium dichromate, ammonium dichromate, 
and potassium dichromate. These Cr(VI) compounds are a common 
cause of ACD, based on patch test studies in ACD patients and on 
special investigations of different occupational groups exposed to Cr(VI) 
compounds (ECB, 2005).  
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The ECB report (2005) summarized the available animal data for Cr(VI). 
Cr(VI) compounds (sodium/potassium dichromate) elicited skin allergic 
responses in guinea pig tests, indicative for the skin sensitizing potential 
of Cr(VI). This was also confirmed in a murine skin sensitization test 
method, the mouse ear swelling test performed with potassium 
dichromate (ECB, 2005) and in the Local Lymph Node Assay (65).  
 
Conclusion expert workshop 
There is sufficient scientific evidence from human studies that Cr(VI) 
compounds can cause ACD. Therefore, Cr(VI) induced ACD is 
categorized as likely in humans (category 1). 
 
Other Immunological effects  
The potential of Cr(VI) compounds to induce allergic contact dermatitis 
and respiratory allergy demonstrates that Cr VI interacts with the 
immune system. In the reports summarizing adverse effects of Cr(VI) 
compounds, no associations with other immune-mediated diseases were 
described (1, 2). The external advisory board asked RIVM to further 
evaluate human studies that demonstrated that exposure to Cr(VI) 
compounds can result in immune-mediated diseases, other than allergic 
contact dermatitis and respiratory allergy. These studies are 
summarized below.  
In the US, immune parameters were measured in a population exposed 
in an area contaminated with Cr(VI) compounds. No information was 
provided on the exposure route, but probably these individuals were 
orally exposed via contaminated drinking water. Immune parameters 
were assessed in blood samples from the exposed population (n=46) 
and 47 controls. No statistical differences were found on lymphocyte 
proliferation between exposed and control individuals. IL-6 production 
by mitogen-activated mononuclear cells was increased in the exposed 
population (66). The biological significance of these enhanced cytokine 
levels is unknown. Dysregulation of immune responses, as indicated by 
an increase in cytokine levels, does not necessarily result in alterations 
of immune function and subsequent diseases. A weight-of-evidence 
approach proposed by the WHO (67) can be used to evaluate all 
immune effects induced by a chemical. Alterations of levels of a single 
cytokine which are not accompanied by evidence from any functional 
immune assays are considered equivocal and cannot be used to 
conclude if these effects are adverse and may contribute to the 
development of immune-mediated diseases (67).  
In a Japanese study subsets of T lymphocytes were assessed in blood 
samples of retired workers (n=19) who were exposed to Cr(VI) 
compounds during their working life. Compared to healthy controls, the 
workers exposed to Cr(VI) compounds had statistically significant lower 
total and relative numbers of total T lymphocytes and CD4+ and CD8+ T 
lymphocytes. The relative number of T lymphocytes decreased from 
46% to 37%. Since no further information was available, it is unclear if 
these lower numbers of T lymphocytes lead to an impaired functioning 
of the immune system in these workers (68). 
Effects on the immune system were investigated in a cohort (n=100) 
from India consisting of Cr(VI) exposed workers (leather tanning 
workers and chrome platers). No information is available on the route 
and level of exposure to Cr(VI) compounds. Some of the exposed 
workers had high blood levels of Cr(VI), ranging from 1.02-417 µg/dl 
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The functioning of human peripheral blood mononuclear cells isolated 
from the blood of these workers was investigated and compared to non-
exposed controls. Ex vivo mitogen-induced lymphocyte proliferation was 
reduced in the exposed workers. In addition, a slight decrease in IL-6 
production was measured as well. This study shows that high exposure 
to Cr(VI) compounds leads to suppressed functioning of peripheral blood 
mononuclear cells (69).  
 
Comparison of the studies of Snyder (66) and Katiyar et al. (69) 
suggests that probably the level of exposure determines whether 
immune effects are suppressed or enhanced. It appears that low 
exposure levels lead to an increase of IL-6 levels (66), whereas high 
exposure levels lead to a decrease in IL-6 level together with a reduction 
in ex vivo lymphocyte proliferation (69). An explanation for these 
differences could be that high exposure levels lead to cytotoxicity in 
immune cells, thereby reducing their functioning. However, the 
magnitude and direction of chromium-related immune changes may not 
solely depend on the height of the exposure, but more research is 
needed to explain the observed differences. 
In a Taiwanese study several immunological parameters (cytokines) and 
lymphocyte subsets were measured in blood samples from workers 
exposed to Cr(VI) compounds in an electroplating workplace. Workers 
were divided into three groups: highly exposed (electroplaters, n=10), 
moderately exposed (post-treatment workers, e.g. painting, polishing, 
n=17) and not exposed (administrative workers, n=19). The latter 
group served as the internal control group. Urine Cr(VI) concentrations 
were assessed and linked to the immune parameters. It was shown that 
IL-8 levels were significantly increased in workers with high Cr(VI) urine 
concentrations, whereas TNF-α levels decreased in these subjects. Other 
cytokines, such as IL-6, were not significantly altered. It was shown 
however that urine Cr(VI) levels correlated positively with IL-6 and IL-8 
levels in blood. No effects were found on lymphocyte subsets in blood 
(70).  
In a cross-sectional study, both chromium concentrations in blood and 
urine and immune parameters in serum were assessed in chromium 
exposed workers (n=106) and matched controls (n=50). Exposed 
workers were divided in two groups, in group 1 cytokine production was 
measured and in group 2, functioning of humoral immunity was 
assessed. The levels of the cytokines IL-6, IL10, IFN-y and IL-17A were 
slightly downregulated in group 1 compared to controls. In group 2, 
levels for IgG and IgA were reduced, whereas C3 and C4 (complement) 
levels were enhanced compared to the control group. This study 
demonstrates that chromium exposure at the workplace can reduce both 
cytokine as well as immunoglobulin levels in serum and activate 
complement generation. The magnitude of these effects was small (71). 
 
Conclusions expert workshop 
During the expert workshop it was concluded that Cr(VI) compounds can 
have immunomodulatory effects. This is observed in animal experiments 
using inhalation exposure (see section on the Respiratory Tract). In 
addition, the available human data provided evidence that exposure to 
Cr(VI) compounds can lead to a decrease as well as elevation of 
immunological parameters in humans, which may be related to the 
exposure dose. The biological significance of these changes in 
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immunological parameters is unknown, because changes in cytokine 
levels or alterations in lymphocyte subsets do not necessarily need to 
lead to adverse health outcomes in humans. No scientific evidence was 
available indicating that Cr(VI) exposure could increase the risk on 
immune-mediated diseases. More research in this area is clearly needed 
to better understand at which exposure dose Cr(VI) triggers effects of 
the immune system and if these will eventually lead to impaired 
functioning of the immune system which may lead to immune-mediated 
diseases later in life.  
Therefore, it was concluded that there is insufficient evidence in humans 
that Cr(VI) can induce immune-mediated diseases other than those 
already described (category 3).  
 
Reproductive toxicity  
The Health Council of the Netherlands has classified Cr(VI) compounds 
as toxic to fertility and as toxic to prenatal development (4). 
Classification was performed according to the criteria described in 
European Union Regulation (EC) 1272/2008 on classification, labelling 
and packaging (CLP) of substances and mixtures (6). After its first 
report in 2001, the Health Council of the Netherlands updated its 
assessment in 2016 (4, 72). In this assessment Cr(VI) compounds 
included chromium trioxide, sodium chromate, sodium dichromate, 
potassium dichromate, chromic acid, ammonium chromate, ammonium 
dichromate, calcium chromate, potassium chromate, and dichromium 
tris(chromate). For effects on fertility, these compounds were classified 
in category 1B (‘presumed human reproductive toxicant’), and labeled 
with hazard phrase H360F (‘may damage fertility’). For effects on 
prenatal development, these compounds were classified in category 1B 
(‘presumed human reproductive toxicant’) and labeled with hazard 
phrase H360D (‘may damage the unborn child’). Classification of a 
substance in category 1B is largely based on data from animal studies. 
It is important to realize that the CLP regulation is intended for labeling 
purposes only, and is based on hazard identification (i.e. the intrinsic 
properties of a chemical), which does not in itself take exposure into 
consideration and does not inform about risk. In the following, a 
summary of the reproductive toxicity assessment of Cr(VI) compounds 
is given, largely based on the recent report of the Health Council of the 
Netherlands on the subject. 
 
Effects on fertility  
Human studies investigated male and female fertility parameters in 
relation to stainless steel welding, which involves exposure to Cr(VI) 
compounds in the fumes. Exposure levels were not determined. 
Rachootin et al. (1983) and Jelnes & Knudsen (1988) found no 
association between welding and male fertility parameters (73, 74). 
Bonde & Ernst (1992) observed that welders were more likely to have 
higher Cr(VI) blood levels, but these were not associated with changes 
in sperm parameters (75). Li et al. (2001) found lower sperm counts in 
a group of chemical workers as compared to controls, but this was not 
associated with a difference in blood Cr(VI) concentration between the 
groups (76). Mortensen (1998) reported reduced sperm numbers and 
motility in a group of steel welders (77). This study has no data on 
chromium exposure. Kumar et al (2005) reported increased numbers of 
abnormal sperm in chromium sulfate workers and they had higher 
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chromium blood levels (78). There were significant lifestyle differences 
between exposed and control groups. In a large cohort of metalworkers 
(n=3,507), Bonde (1993) found no association between fertility and 
welding exposure (79). Overall, these data identified no clear 
association between Cr(VI) compounds exposure and fertility, and in all 
cases co-exposure to other substances in the fumes was present. The 
available human data do not provide sufficient evidence to conclude that 
Cr(VI) compounds affect human fertility under real life exposure 
conditions. 
 
Animal studies on fertility effects of Cr(VI) compounds are relatively 
abundant, with twenty publications referred to by the Health Council of 
the Netherlands report (4). Different exposure scenarios but mainly the 
oral route in monkeys, rabbits, rats and mice caused testicular atrophy, 
reductions in sperm counts and sperm parameters, estrus cycle effects, 
reduced fertility, and increased preimplantation loss. Seven studies 
reported LOAELs for testicular effects between 0.5 and 10 mg Cr(VI)/kg 
bw /day (75, 76, 80-85). Remarkably, in a series of four oral exposure 
studies in rats and mice from the US National Toxicology Program, in the 
presence of mild general toxicity, no fertility effects were observed up to 
the highest dose levels tested, which varied from 9 to 41 mg Cr(VI)/kg 
bw/day. Only one inhalation study in animals is available (Glaser et al.). 
Within this study 0 or 200 μg Cr/m3 as sodium dichromate (0 or 0.2 mg 
Cr/kg bw/d (assuming a breathing volume of 200 ml/ min))/inhalation 
was tested in Wistar rats. These rats were exposed for 130 days per 
generation for 3 generations. No effect on reproduction was identified in 
these animals (86). The weight of evidence led the Health Council of the 
Netherlands to conclude on a Classification for fertility in Category 1B 
(4, 72). 
 
Developmental effects 
Three human studies on Cr(VI) exposure and developmental toxicity 
were identified by the Health Council of the Netherlands (4, 79, 87, 88). 
One of them indicates an association of pregnancy loss with exposure to 
stainless steel welding (88). However, no conclusions on causality can 
be drawn as the stainless steel welding fumes have not been analyzed 
for Cr(VI) compounds and co-exposures to other toxic substances 
occurred. 
 
Animal studies on developmental toxicity of Cr(VI) compounds have 
been performed in rats, mice and hamsters. Sixteen reports are 
referenced in the report of the Health Council of the Netherlands, in 
most of which exposure was done via the drinking water. Common 
findings among multiple studies are preimplantation and 
postimplantation loss, retarded fetal growth, reduced numbers of live 
pups, low pup weight, fetal hemorrhages, reduced ossification, and 
increased numbers of malformations. The only inhalation study available 
did not show effects at the highest dose tested, 200 μg /m3 (when 
converted to compare it with oral doses 0.2 mg Cr(VI)/kg bw/day)) 
(89). Among the studies using the oral exposure route, Elsaieed & Nada 
(2002) observed the lowest LOAEL at 7 mg Cr(VI)/kg bw/day (90). 
Interestingly, in a study from the US National Toxicology Program no 
pup effects were observed up to oral exposure (diet) levels of 30 mg 
Cr(VI)/kg bw/day, which did induce maternal weight loss (91). The 
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Health Council of the Netherlands concluded on a category 1B 
classification for prenatal development based on the weight of evidence 
(4). 
 
Effects on lactation  
No human studies on effects on or via lactation are available. One 
review reported on chromium levels in human breast milk (92). No 
studies on occupationally exposed in lactating woman are available. 
 
Two studies in rats showed developmental effects including delayed 
vaginal opening, extended diestrus phase, decreased follicle numbers, 
lack of antral follicle development, decreased pup weight and oxidative 
stress in pups after Cr(VI) compound exposure to lactating rats (93, 
94). The LOAEL was established at 6 mg Cr(VI)/kg bw/day. Since no 
levels in breast milk were measured, toxicity cannot be directly 
attributed to the chromium level in breast milk.  
It is feasible though that Cr(VI) compounds are present in breast milk 
and, since most Cr(VI) compounds are classified as genotoxic 
carcinogens and theoretical no threshold can be established for such 
compounds, the Health Council of the Netherlands proposed to Cr(VI) 
compounds for effects on or via lactation. 
 
Conclusions expert workshop 
Available human data do not indicate that current Cr(VI) compound 
exposures in workers (especially steel welders) lead to adverse effects 
on fertility or prenatal development in man. Animal data are 
inconsistent, but several studies indicate effects on sperm, fertility, and 
prenatal development after repeated exposure under a variety of study 
designs (mostly oral) in experimental animal studies. The human 
relevance of dose levels causing adverse effects in animal studies cannot 
be adequately assessed. More information is needed on the human 
relevance of the effects. Therefore it is concluded that there is 
insufficient evidence that reproductive toxicity adverse effects 
(development, fertility and lactation) may occur after Cr(VI) compound 
exposure in humans (category 3). 
 
Gastrointestinal effects  
Cr(VI) compounds can induce effects in the gastrointestinal tract after 
oral exposure. Inhalation of Cr(VI) compounds may also induce 
gastrointestinal effects. This could be due to mouth breathing of a Cr(VI) 
aerosol, by exposure via mucociliary, movement of particles from the 
respiratory tract to the oral cavity or by transfer via hand-to-mouth 
activity. 
 
Information on human effects after oral exposure to Cr(VI) compounds 
is available from pollution of drinking water. From 1961 to 1965 the 
water of 155 Chinese villagers was heavily contaminated with Cr(VI) 
compounds from an alloy plant (40). This had resulted in oral ulcer, 
diarrhea, abdominal pain, ingestion and vomiting among the exposed 
people. The maximum concentration of Cr(VI) detected in drinking water 
was 20 mg/L, but this information is insufficient to allow dose calculation 
to determine a dose-response relation. 
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Gastrointestinal effects in humans after inhalation exposure to Cr(VI) 
compounds were reported in occupational exposure studies. Exposed 
workers had an increased incidence of gastric ulcer formation and 
hypertrophic gastritis and they reported epigastric and substernal pain 
(95). Other studies have also reported gastric mucosal irritation leading 
to duodenal ulcer formation (96, 97), which has been attributed to the 
(indirect) oral route of exposure. There are no inhalation studies that 
used a non-exposed control group, which makes attribution of effects to 
Cr(VI) exposure difficult (1). 
 
Studies in animals show that the gastrointestinal tract is the primary 
target of intermediate and chronic duration oral exposure to Cr(VI) 
compounds. Histopathological changes in the gastrointestinal tract 
include villous atrophy and crypt cell hyperplasia in the duodenum and 
jejunum of rats exposed for eight days at 10.5 mg Cr(VI)/kg bw/day as 
sodium dichromate dihydrate (98). Longer exposure duration (three 
months) of 2.9 mg Cr(VI)/kg bw/day resulted in duodenal histiocytic 
infiltration in rats (98). More severe effects were seen at higher 
exposure levels (7.1 mg Cr(VI)/kg bw/day as sodium dichromate 
dihydrate): crypt cell hyperplasia, apoptosis and histiocytic infiltration in 
the duodenum and jejunum. At 20.9 mg Cr(VI)/kg bw/day ulcer and 
epithelial hyperplasia and metaplasia of the glandular stomach were 
observed (41). Mice exposed to 3.1 or 5.2 mg Cr(VI)/kg bw/day for 
three months showed similar effects, namely epithelial hyperplasia and 
histiocytic cellular infiltration of the duodenum. 
 
In the NTP studies the effect of chronic exposure to Cr(VI) compounds 
via drinking was assessed in rats and mice. After the two year exposure 
period, when the rats were given Cr(VI) in their drinking water, the 
animals showed duodenal histiocytic infiltration (0.77 and 2.4 mg 
Cr(VI)/kg bw/day as sodium dichromate dihydrate). Mice showed 
duodenal epithelial hyperplasia at 0.38 mg Cr(VI)/kg bw/day and 
histiocytic cellular infiltration of the duodenum at 2.4 mg CrCr(VI)/kg 
bw/day for males and at 3.1 mg Cr(VI)/kg bw/day for females (44). The 
ATSDR used the data from the two year mice study to calculate a 
BMDL10 of 0.09 mg Cr(VI)/kg bw/day for diffuse epithelial hyperplasia of 
the duodenum in female mice. Inhalation studies with Cr(VI) compounds 
did not result in gastrointestinal effects in rats or mice (12, 14, 99).  
 
Conclusions expert workshop 
Oral exposure to Cr(VI) compounds could result in epigastric pain, 
irritation, and ulceration after longer exposure durations.  
When humans are exposed by inhalation to Cr(VI) compounds, this 
could result in similar effects in the gastrointestinal tract when there is 
also oral exposure due to hand-mouth contact, mouth breathing or 
swallowing after mucocilliary clearance. However, adverse effects of 
Cr(VI) compounds on the gastrointestinal tract after inhalation in 
humans are not consistently reported, so there is no evidence from 
human studies that Cr(VI) after inhalation exposure may cause 
gastrointestinal effects. The limited number of inhalation studies with 
animals did not show a relation between inhalation exposure and 
gastrointestinal effects. It is therefore concluded that the irreversible 
gastrointestinal effects of Cr(VI) inhalation are unlikely to occur in 
humans (category 4).  
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Hematological effects 
Cr(VI) is accumulated in the erythrocyte and, intracellularly, reduced to 
chromium-3, which binds to hemoglobin and other ligands (1). 
Occupational studies showed no or inconsistent effects on blood cell 
parameters in humans (96, 100).  
 
Short term, up to five days, exposure of rats to Cr(VI) compounds in 
drinking water resulted in decreased Mean Corpuscular Hemoglobin 
(MCH) and Mean Corpuscular Volume (MCV) at doses of 2.7 and 7.4 mg 
Cr(VI)/kg bw/day as sodium dichromate dihydrate (44). More severe 
microcytic hypochromic anemia (decreased hematocrit, hemoglobin, 
MCV and MCH) was seen in rats and mice exposed for 22 or 23 days to 
0.77 mg Cr(VI)/kg bw/day as sodium dichromate dihydrate via drinking 
water (41, 44). Also longer exposure results in similar effects on 
hematological parameters. 
 
Conclusions expert workshop 
Although Cr(VI) exposure results in reversible hematological effects in 
animal studies, there is no consistent evidence for hematological effects 
from occupational studies. It is considered unlikely that Cr(VI) 
compounds would result in irreversible adverse effects on hematological 
parameters in humans (category 4).  
 
Hepatic effects  
An increased incidence of liver cirrhosis was found in a French cohort of 
4,227 stainless steel workers compared to national rates (101). 
However, other studies did not find a relation between Cr(VI) compound 
exposure and liver effects. A Japanese study, in which the liver function 
was assessed after a three year period of working with Cr(VI) 
compounds, did not find abnormal liver function (21). In an Italian 
study, hepatobiliary disorders were found after chromium-6 exposure of 
workers, which may not be solely due to Cr(VI) compound exposure 
(96). Evidence for hepatic effects in humans after exposure to Cr(VI) 
compounds is, therefore, inconclusive. 
 
Exposure via inhalation to Cr(VI) compounds (sodium dichromate or 
chromium trioxide) did not result in effects on the liver of rats and mice 
(13, 58). Parameters measured included alanine aminotransferase or 
alkaline phosphatase, cholesterol, creatinine, urea, bilirubin and 
histopathological examination. However, a concentration of 0.2 mg 
Cr(VI)/m3 as chromium trioxide resulted in increased serum triglyceride 
and phospholipid levels.  
 
Oral exposure did result in effects on the liver of rats and mice. A 
relatively short exposure duration of five days to 4 mg Cr(VI)/kg bw/day 
as sodium dichromate dihydrate resulted in increased serum alanine 
aminotransferase activity (41). A fourteen day exposure resulted in 
histiocytic cellular infiltration in the livers of female rats (41). Longer 
exposure durations also resulted in hepatic effects indicated by 
biochemical alterations and histopathological abnormalities 
(vacuolization, increased sinusoidal space, necrosis, accumulation of 
lipids, chronic inflammation) (41, 44, 102-104). 
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Conclusions expert workshop 
Inhalation of Cr(VI) compounds did not show hepatic effects in animals. 
Oral exposure of animals resulted in liver damage, inflammation and 
cellular infiltration. There is inconclusive evidence from occupational 
studies that Cr(VI) compound exposure may cause irreversible adverse 
effects in the liver. It is therefore concluded that irreversible adverse 
effects on the liver are unlikely to occur in Cr(VI) compound exposed 
humans (category 4). 
 
Renal effects  
Workers exposed to Cr(VI) compounds have been shown to have higher 
levels of urinary biomarkers, such as brush border protein antigen, 
retinol binding protein and tubular antigens compared with non-exposed 
controls (105, 106). Other studies among Cr(VI) exposed workers found 
increases in urinary N-acetyl-β-D-glucosaminidase activity and 
microalbumin and β2-microglobulin levels (107, 108), but this was not 
consistently found in all studies (109). There were no changes in kidney 
function tests in the exposed workers in relation to Cr(VI) compound 
exposure (21, 96, 109). 
 
Inhalation exposure of rats to Cr(VI) compounds did not result in 
abnormal renal function or histopathological abnormalities in the kidneys 
at concentrations from 0.4 mg Cr(VI)/m3 (sodium dichromate or 
chromium trioxide) for 90 days (12, 56, 58) or to 15.5 mg Cr(VI)/m3 
(chromium dioxide) for two years (99). Oral exposure of rats did, 
however, result in renal effects. Histopathological abnormalities, such as 
accumulation of lipids, triglycerides and phospholipids were seen in rats 
exposed for twenty days to 13.5 mg Cr(VI)/kg bw/day (102). A lower 
dose of 3.4 mg Cr(VI)/kg bw/day with potassium dichromate resulted in 
decreased creatinine clearance and renal hemorrhage, necrosis, and 
enlarged glomeruli space in rats (110). Other observed renal effects 
were vacuolization in glomeruli, degeneration of basement membrane of 
Bowman’s capsule and renal tubular epithelial degeneration in rats 
exposed for 22 weeks to 1.3 mg Cr(VI)/kg bw/day (potassium 
dichromate) (103). 
 
Conclusions expert workshop 
Effects on the kidneys were seen in animal studies after oral but not 
inhalation exposure. Compared to effects on other organs, the effects on 
kidney seem to occur at higher exposure levels and may be reversible. 
The effects found in animals may be relevant for humans. Occupational 
studies are equivocal, some show elevated levels of urinary biomarkers 
but no impairment of renal function could be demonstrated. The 
biomarkers that were affected are considered reversible and, in the 
absence of impaired renal function, not considered indicative of renal 
damage. Therefore an irreversible adverse effect of Cr(VI) compounds 
on renal function is considered unlikely in humans (category 4). 
 
Neurological effects  
Workers employed at chromium plating factories in South Korea showed 
decreased performance in olfactory perceptions tests, indicating that 
olfactory recognition thresholds were significantly higher in exposed 
workers compared to controls (mean employment duration of 7.9 years) 
(111). Although the cause of this change was not determined, the 
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authors suggest that inhalation of Cr(VI) may affect the olfactory nerve. 
In another study, a cohort of 3,408 workers from four former facilities in 
New Jersey were studied. Workers were exposed to Cr(VI) by inhalation 
of chromite ore. No increases in vascular lesions in the central nervous 
system were found (24).  
 
Histopathological neurological effects were assessed in animals exposed 
by inhalation of Cr(VI) compounds for three months or two years. No 
histopathological lesions were found in the brain of male Sprague-
Dawley rats exposed to 1.15 mg Cr(VI)/m3 as chromium trioxide for 
three months or in CDF rats exposed to 30 mg Cr(III)/m3 as chromic 
oxide or basic chromium sulfate for three months (58, 112). No 
neurological or behavioral tests were conducted in these studies.  
A decrease in motor activity and balance was reported in rats given 98 
mg Cr(VI)/kg bw/day as sodium chromate in drinking water for 28 days 
(113). No additional studies were identified evaluating neurological 
function in laboratory animals following oral exposure to Cr(VI) 
compounds. In these studies lesions and tissue masses were examined. 
No histopathological abnormalities were observed in the brain and 
nervous system of the rats orally exposed to Cr(VI) (sodium dichromate 
dihydrate) for three months to two years (41, 44, 114). Different 
species and strains were tested. The highest doses tested for 
intermediate and chronic exposure in these rodents were 27.9 and 8.7 
Cr(VI)/kg bw/day in drinking water (41, 44). In none of these studies 
more sensitive neurological, neurochemical, or neurobehavioral tests 
were conducted.  
 
Conclusions expert workshop 
Neurological effects after Cr(VI) compound exposure are not sufficiently 
investigated in animal studies. The studies indicate that Cr(VI) is 
available in the brain after exposure. The histopathological parameters 
and limited behavioral data available do not show adverse effects. There 
is no evidence from occupational studies that neurological or cognitive 
effects occur after exposure to Cr(VI) compounds. Therefore, an 
irreversible adverse effect of Cr(VI) on the central nervous system is 
considered unlikely (category 4). 
 
Cardiovascular effects  
Information regarding cardiovascular effects in humans after exposure 
to Cr(VI) compounds is limited. Case studies are available studying 
accidental acute exposure to high levels of Cr(VI) compounds and these 
studies identified some cardiovascular effects such as cardiac arrest 
(115, 116); however, these are probably due to secondary effects 
caused by lung problems. Cardiovascular effects have not been 
reported. Electrocardiograms were recorded for 22 of 65 workers 
exposed to ≥0.01 mg Cr(VI)/m3 who worked in the production of 
dichromate and chromium trioxide for at least one year in Italy. No 
abnormalities were found in these workers (96). A survey to determine 
the health status of chromate workers in seven U.S. chromate 
production plants found no association between heart disease or effects 
on blood pressure and exposure to chromates (117). No cardiovascular 
diseases and ischemic heart disease or related deaths were observed in 
a cohort of 4,227 workers who worked from 1968 to 1984 in the 
stainless steel production when compared to expected deaths based on 
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national rates and matched for age, sex, and calendar time (101). No 
increases in atherosclerotic heart disease were evident in a cohort of 
3,408 individuals who had worked in four facilities that produced 
chromium compounds from chromite ore in northern New Jersey 
sometime between 1937 and 1971 (24).  
 
No histopathological changes to the heart were observed in male 
Sprague-Dawley rats exposed via inhalation to 1.15 mg Cr(VI)/m3 as 
chromium trioxide (58). After oral exposure to Cr(VI) compounds 
Soudani et al. found fibrosis, necrosis, vacuolization, and hemorrhage in 
the heart of rats dosed with 26 mg CrCr(VI)/kg bw/day as potassium 
dichromate for three weeks (118). However, in other studies, 
histopathological examination of the heart of rats and mice exposed to 
oral Cr(VI) (as sodium dichromate dehydrate and sodium acetate for 
durations of three months to two years, no cardiovascular abnormalities 
were observed (41, 44, 114, 119, 120). The highest doses tested for the 
three months exposures were 20.9 mg Cr(VI)/kg bw/day in rats and 
27.0 mg Cr(VI)/kg bw/day in mice. For the two year exposure durations 
the highest concentrations were 7.0 mg Cr(VI)/kg bw/day for rats and 
8.7 Cr(VI)/kg bw/day for mice (41, 44). None of these studies assessed 
other cardiovascular endpoints such as blood pressure or 
electrocardiograms. 
 
Conclusions expert workshop 
Information regarding cardiovascular effects in humans to Cr(VI) 
compounds is equivocal since some studies found effects whereas others 
were negative. Animal studies show similar inconsistencies. Therefore, 
irreversible adverse cardiovascular effects of Cr(VI) compounds are 
considered unlikely (category 4). 
 
Dental effects of chromium VI 
Only limited data are available for dental lesions after chromium 
exposure. Among 258 electroplating workers exposed to chromium 
trioxide fumes at 0.1 mg Cr (VI)/m3 for <1 year, 5% developed dental 
lesions, consisting of yellowing and wearing down of the teeth (46). 
Additionally one case report was available (121).  
A case of uncommon occupational dental erosion was reported in an 
individual who had worked in the Army industry for twenty years and 
was exposed daily to chromic acid by inhalation of for at least eight 
hours per day. The erosion manifested as dental sensitivity with 
excessive cervical erosion even with pulpal exposure in certain teeth. 
Although today it is not common due to the well-controlled working 
conditions, occupational dental problems via airborne fumes and/or 
elements have been observed in the past in workers in chemical 
factories. This dental erosion is probably caused by exposure to the 
chromic acid since exposure to acid aerosols cause occupational dental 
erosion (122).  
Another epidemiology study by Quayyum et al., 2012 studied dental 
problems via a survey in electroplaters exposed to nickel and chromium 
for a period of equal to or greater than ten years. Dental erosion and 
dental discoloration was measured and dental discoloration was the 
main problem (around eight percent increases in dental problems mainly 
caused by discoloration of the workers exposed to Cr(VI) in comparison 
to the control group). However, it was unclear whether the effect on the 
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dental erosion was caused by Cr(VI) or nickel (123, 124). No animal 
data are available for dental erosion in relation to Cr(VI) compound 
exposure. 
 
Conclusions expert workshop 
Only a limited number of studies in workers are available that 
investigated effects of Cr(VI) on dental erosion. However it was difficult 
to assess the quality of these studies. Some studies found an effect on 
dental discoloration, however it was unclear whether this was caused by 
nickel or chromium. A case study found harmful effects of chromium in 
one individual but this was probably due to the acid of the chromic acid 
to which the individual was exposed. The available data was too limited 
to find a causal link between Cr(VI) and dental erosion. It is therefore 
considered unlikely that Cr(VI) compounds would result in dental effects 
in humans (category 4).  
 
B.5. Summary  
The aim of this review is to give an overview of irreversible adverse 
health effects studied in relation to Cr(VI) exposure under occupational 
conditions and their likelihood of causal relationship with exposure to 
Cr(VI) compounds at the workplace. Therefore, four categories were 
distinguished as described in the material and methods section. This 
reflects an overview of whether a causal relation for each of the adverse 
health effects is considered likely, possible, or unlikely, or whether there 
is insufficient evidence to establish if exposure to Cr(VI) compounds 
may cause the adverse health effect in humans. During the discussion of 
the expert workshop it was agreed that the focus was on the adverse 
irreversible health effects that could occur after inhalation or dermal 
exposure, since this is expected to be the main route of exposure in the 
workers of the Dutch Army.  
The categorization was based on data retrieved from literature, mainly 
limited to studies with inhalation exposure. Eventual dermal contact was 
taken into consideration in the case of dermal effects. Animal data (both 
from oral and inhalation exposure) were used where appropriate, but 
the final conclusion were based on human data when available and 
reliable enough.  
As a result, adverse health effects were grouped in the following 
categories of likelihood of causality:  

• Likely in human: lung cancer, nose and nasal sinus cancer, 
nasal septum ulcerations, chronic lung disease, respiratory 
allergy (asthma and rhinitis), allergic contact dermatitis.  

• Possible in human: stomach cancer  
• Insufficient evidence in human: reproductive toxicity effects 

(development, fertility and lactation) and immune-mediated 
diseases (other than allergic contact dermatitis, respiratory 
allergy and chronic lung diseases)  

• Unlikely in human: larynx cancer, intestinal cancer, irreversible 
adverse gastrointestinal, hematological, hepatic, renal, 
neurological, cardiovascular effects and dental effects  

 
These results of the grouping provides background information on Cr(VI) 
health hazards. During the discussion of the expert workshop the focus 
and grouping was mainly on the effects that could occur after inhalation 
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and dermal exposure, since this is expected to be the main route of 
exposure in the workers of the Dutch Army.  
This information and grouping has been used to assess if the exposure 
scenarios to Cr(VI) at the POMS locations could have induced these 
adverse health effects in the workers. Information on the exposure 
route, frequency, duration and height of exposure at the workplace of 
the Dutch Army have been gathered to enable this risk assessment. 
Furthermore, this overview may be useful for risk assessment for other 
locations where workers were probably exposed to Cr(VI).  
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Bijlage C Handvatten voor een nadere indeling in groepen 

Per relevant gezondheidseffect is een overzicht gemaakt van factoren 
die van belang zijn bij het ontstaan en/of manifest worden van het 
betreffende gezondheidseffect dat veroorzaakt is door blootstelling aan 
chroom-6, de zogenaamde handvatten.  
Het betreft in feite een verfijning van de risicobeoordeling zoals 
beschreven is in de hoofdrapportage. Het kan niet worden gebruikt om 
individuele risico’s te bepalen of de omgekeerde vraag te beantwoorden, 
waarmee een antwoord wordt gezocht op de vraag of het 
gezondheidseffect het gevolg is van de blootstelling op de POMS-
locaties. Daarvoor is een persoonlijke arbeidsanamnese vereist en dit 
gaat voorbij aan het doel van deze handvatten. 
 
C.1.Longkanker 

• Drempelwaarde: voor dit effect is er geen drempelwaarde. Dit 
betekent dat iedere blootstelling aan chroom-6, hoe laag ook, het 
risico op longkanker verhoogt ten opzichte van het 
achtergrondrisico. De dosis-responsrelatie is bekend, zie 
attributief risico. 

• Route: longkanker kan optreden na blootstelling via de 
luchtwegen. 

• Hoogte: naarmate een werknemer meer is blootgesteld, is het 
risico op het ontwikkelen van longkanker hoger. Er kan echter 
geen blootstellingsconcentratie worden vastgesteld, die minimaal 
nodig is om longkanker te veroorzaken. 

• Frequentie/duur: de frequentie en duur van de blootstelling 
kunnen niet onafhankelijk van elkaar worden beoordeeld en 
moeten in samenhang worden bekeken. Er is geen minimale 
frequentie en minimale duur van blootstelling te geven die nodig 
zijn om longkanker te kunnen veroorzaken. Wel is het zo dat 
naarmate de frequentie en duur van de blootstelling in 
samenhang met de hoogte van de blootstelling toenemen, het 
risico op longkanker toeneemt. 

• Patroon piek/chronisch: zowel piekblootstelling als chronische 
blootstelling is van belang bij het ontstaan van longkanker. Bij 
kanker wordt het risico beoordeeld op basis van de totale 
cumulatieve dosis waaraan een werknemer gedurende zijn leven 
is blootgesteld. 

• Volgtijdelijk: de blootstelling aan chroom-6 moet vooraf zijn 
gegaan aan het ontstaan van longkanker. Tevens is er sprake 
van een zekere latentietijd (vijftien jaar). Vanaf het begin van de 
blootstelling heeft een kankerverwekkende stof enige tijd nodig 
om zichtbare effecten te veroorzaken. Een tumor die wordt 
waargenomen vlak nadat de eerste blootstelling heeft 
plaatsgevonden, wordt niet toegeschreven aan de blootstelling. 
Anderzijds kan een tumor die wordt gediagnostiseerd nadat de 
blootstelling is beëindigd, wel degelijk het gevolg zijn van de 
blootstelling.  

• Testen die causaliteit ondersteunen: het is niet mogelijk om 
middels een test vast te stellen of longkanker veroorzaakt is door 
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blootstelling aan chroom-6 en/of door andere factoren (een 
andere stof, lifestyle, et cetera). De kans dat een geval van 
longkanker toe te schrijven is aan chroom-6-blootstelling is 
onafhankelijk van het rookgedrag. 

• Reversibiliteit: longkanker is een irreversibel effect. Eenmaal 
ontspoorde cellen zullen klinisch behandeld moeten worden. 
Momenteel is de kans op overleving circa 15 procent, vijf jaar 
nadat longkanker is gediagnostiseerd. 

 
C.2. Maagkanker 

• Drempelwaarde: voor dit effect is geen drempelwaarde afleidbaar 
(geen drempelwaarde-effect). Er is ook geen dosis-responsrelatie 
bekend. 

• Route: oraal, via inhalatie en vervolgens mucociliaire klaring 
(secundaire ingestie). Ook is hand-mondcontact een belangrijke 
route.  

• Hoogte: hoe vaker er relevante (orale) blootstelling is, hoe groter 
het risico. 

• Frequentie/duur: de frequentie en duur van de blootstelling 
kunnen niet onafhankelijk van elkaar worden beoordeeld en 
moeten in samenhang worden bekeken. Er is geen minimale 
frequentie en minimale duur van blootstelling te geven die nodig 
zijn om maagkanker te kunnen veroorzaken. Wel is het zo dat 
naarmate de frequentie en duur van de blootstelling in 
samenhang met de hoogte van de blootstelling toenemen, het 
risico op maagkanker toeneemt. 

• Patroon piek/chronisch: onbekend. Er wordt aangenomen dat de 
cumulatieve dosis bepalend is voor chroom-6 gerelateerde 
maagkanker. 

• Volgtijdelijk: de blootstelling aan chroom-6 moet vooraf zijn 
gegaan aan het ontstaan van maagkanker. Tevens is er sprake 
van een zekere latentietijd (geschat op 22,3-22,9 jaar). Vanaf 
het begin van de blootstelling heeft een kankerverwekkende stof 
enige tijd nodig om zichtbare effecten te veroorzaken. Een tumor 
die wordt waargenomen vlak nadat de eerste blootstelling heeft 
plaatsgevonden, wordt niet toegeschreven aan de blootstelling. 
Anderzijds kan een tumor die wordt gediagnostiseerd nadat de 
blootstelling is beëindigd, wel degelijk het gevolg zijn van de 
blootstelling. 

• Testen die causaliteit ondersteunen: geen.  
• Reversibiliteit: Irreversibel. 

 
C.3. Neus-/neusbijholtekanker 

• Drempelwaarde: er is geen informatie bekend op basis waarvan 
kan worden vastgesteld of het ontstaan van neus-
/neusbijholtekanker als gevolg van chroom-6-blootstelling een 
gevolg is van een stochastisch of niet-stochastisch mechanisme. 
Met andere woorden, er kan niet worden vastgesteld of er een 
drempelwaarde bestaat waaronder er geen risico is op neus-
/neusbijholtekanker. Aangenomen wordt daarom dat bij iedere 
blootstelling aan chroom-6, hoe laag ook, een risico op neus-
/neusbijholtekanker aanwezig is, waarbij het risico toeneemt met 
de blootstelling. 
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• Route: neus-/neusbijholtekanker kan optreden na 
inhalatieblootstelling. Het is niet aannemelijk dat systemische 
blootstelling via de orale of dermale route bij kan dragen aan het 
ontstaan van neus-/neusbijholtekanker. Het is daarentegen wel 
mogelijk dat hand-neuscontact bij kan dragen aan het ontstaan 
van neus-/neusbijholtekanker. 

• Hoogte: er kan geen blootstellingsconcentratie worden 
gedefinieerd die minimaal nodig is om neus-/neusbijholtekanker 
te veroorzaken. 

• Frequentie/duur: de frequentie en duur van de blootstelling 
kunnen niet onafhankelijk van elkaar worden beoordeeld en 
moeten in samenhang worden bekeken. Er is geen minimale 
frequentie en minimale duur van blootstelling te geven die nodig 
zijn om neus-/neusbijholtekanker te kunnen veroorzaken. Wel is 
het zo dat naarmate de frequentie en duur van de blootstelling in 
samenhang met de hoogte van de blootstelling toenemen, het 
risico op neus-/neusbijholtekanker toeneemt. 

• Patroon piek/chronisch: zowel kortdurende hoge blootstelling als 
herhaalde lage blootstelling zijn van belang bij het ontstaan van 
neus-/neusbijholtekanker. Bij kanker wordt het risico beoordeeld 
op basis van de cumulatieve chroom-6 doses (dat wil zeggen de 
totale dosis waaraan een werker gedurende zijn werkende leven 
is blootgesteld).  

• Volgtijdelijk: de blootstelling aan chroom-6 moet vooraf zijn 
gegaan aan het ontstaan van neus-/neusbijholtekanker. Tevens 
is er sprake van een zekere latentietijd. Vanaf het begin van de 
blootstelling heeft een kankerverwekkende stof enige tijd nodig 
om zichtbare effecten te veroorzaken. Een tumor die wordt 
waargenomen vlak nadat de eerste blootstelling heeft 
plaatsgevonden, wordt niet toegeschreven aan de blootstelling. 
Anderzijds kan een tumor die wordt gediagnostiseerd nadat de 
blootstelling is beëindigd, wel degelijk het gevolg zijn van de 
blootstelling. 

• Testen die causaliteit ondersteunen: het is niet mogelijk om vast 
te stellen of neus-/neusbijholtekanker is veroorzaakt door 
blootstelling aan chroom-6 en/of door andere factoren (een 
andere stof, lifestyle, et cetera). 

• Reversibiliteit: neus-/neusbijholtekanker is een irreversibel 
effect. Eenmaal ontspoorde cellen zullen klinisch moeten worden 
behandeld.  

 
C.4. Allergisch contacteczeem 

• Drempelwaarde: wordt verondersteld laag te zijn, voor zowel 
sensibilisatie als elicitatie is de drempel echter onbekend. 

• Route: dermale blootstelling. Elicitatie kan ook via 
luchtwegblootstelling plaatsvinden.  

• Hoogte: onbekend. 
• Frequentie/duur: onbekend voor chroom-6 specifiek. 

Verondersteld wordt op basis van het algemene mechanisme dat 
zowel hoge kortdurende als lage langdurige blootstellingen 
kunnen resulteren in allergisch contacteczeem.  

• Patroon piek/chronisch: onbekend voor chroom-6 specifiek. 
Verondersteld wordt op basis van het algemene mechanisme dat 
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zowel hoge kortdurende als lage langdurende blootstellingen over 
een blootstellingsperiode (dagen/weken/maanden) kunnen 
resulteren in allergisch contacteczeem. 

• Volgtijdelijk: op basis van het algemene mechanisme moet er 
eerst blootstelling zijn geweest die leidt tot sensibilisatie en 
daarna een provocatie om effecten te geven. Sensibilisatie en 
elicitatie kunnen echter ook ‘gelijktijdig’ plaatsvinden, waarbij de 
processen elkaar in dat geval snel opvolgen binnen eenzelfde 
blootstellingsmoment. Effecten kunnen wel pas vertraagd 
optreden, tot 72 uur na de blootstelling. 

• Testen die causaliteit ondersteunen: door middel van een 
huidtest kan aangetoond worden of men allergisch is voor 
chroom-6. Voor chroom-6 gerelateerd allergisch contacteczeem 
kan met respectievelijk de skin-patch-testen/skin-prick-testen 
worden bepaald of personen allergisch zijn voor chroom. In het 
geval een persoon een allergische reactie op chroom-6 laat zien, 
kan dit een aanwijzing zijn voor chroom-6 als oorzaak. De 
allergie kan in dit geval echter ook veroorzaakt zijn door chroom-
3. Kruisreacties kunnen mogelijk ook bestaan met chroom-3-
huidallergie. De patch-test is betrouwbaar, zelfs na lange tijd 
zonder blootstelling en/of klachten (vele jaren na de laatste 
blootstelling). In de patch-test wordt standaard 
kaliumdichromaat gebruikt. Indien men negatief test wordt er 
soms aanvullend getest op een chroom-3-stof. Het is vrij 
zeldzaam dat iemand positief reageert op slechts één van de 
twee covalente varianten chroom-3 en chroom-6.  

• Reversibiliteit: de staat van sensibilisatie is levenslang. Echter, 
elicitatie van het effect treedt alleen op bij blootstelling aan 
chroom-6 (of chroom-3).  

 
C.5. Allergische astma en allergische rhinitis 

• Drempelwaarde: conform de Gezondheidsraad (2008) is het 
aannemelijk dat er een drempelwaarde voor allergische astma en 
rhinitis bestaat; dit niveau van blootstelling is naar alle 
waarschijnlijkheid erg laag. 

• Route: allergische astma of rhinitis kan optreden na 
inhalatieblootstelling. Het kan niet uitgesloten worden dat hand-
neuscontact bij kan dragen aan het ontstaan van allergische 
rhinitis. 

• Hoogte: er kan geen blootstellingsconcentratie worden 
gedefinieerd die minimaal nodig is om allergische astma of 
rhinitis te veroorzaken. Conform de Gezondheidsraad (2008) zal 
deze laag zijn. 

• Frequentie/duur: onbekend. 
• Patroon piek/chronisch: onbekend. 
• Volgtijdelijk: de blootstelling aan chroom-6 moet vooraf zijn 

gegaan aan het ontstaan van allergische astma of rhinitis. De 
maximale latentieperiode tussen blootstelling aan het allergeen 
en de manifestatie van klinische symptomen bij gesensibiliseerde 
individuen bedraagt niet meer dan 48 uur (EC, 2009). Opgemerkt 
dient te worden dat het echter niet kan worden uitgesloten dat 
een persoon net voor het beëindigen van zijn werkzaamheden op 
de POMS-locaties gesensibiliseerd raakt, en pas (veel) later 
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allergische klachten ontwikkelt als gevolg van een nieuwe 
chroom-6- (of chroom-3-) blootstelling (dat wil zeggen op een 
andere werkplek, of in de privésfeer, al wordt deze 
laatstgenoemde blootstelling minder waarschijnlijk geacht). 

• Testen die causaliteit ondersteunen:  
o Er zijn geen testen die chroom-6 gerelateerde allergische 

rhinitis kunnen vaststellen. De diagnose rhinitis als gevolg 
van chroom-6-blootstelling berust op de arbeidsanamnese 
(inclusief arbeidshistorie en evaluatie van werkgerelateerde 
klachten), ondersteund door huidtesten voor sensibilisatie 
voor chroom-6-verbindingen (Moscato et al., 2012).  

o De diagnose allergische astma als gevolg van chroom-6-
blootstelling berust op de arbeidsanamnese (inclusief 
arbeidshistorie en evaluatie van werkgerelateerde klachten), 
ondersteund door huidtesten voor sensibilisatie voor chroom-
6-verbindingen (Baur et al., 2012, Moscato et al., 2008).  
Het is onduidelijk of inhalatie-provocatietesten zinvol zijn in 
het geval dat de blootstelling langer geleden beëindigd is. 
Daarnaast wordt terughoudendheid aangehouden ten aanzien 
van dit soort onderzoek, omdat sensibilisatie kan optreden 
tijdens de inhalatie-provocatietesten (DGUV, 2012). De hier 
genoemde specifieke inhalatie-provocatietesten worden in 
Nederland niet gestandaardiseerd uitgevoerd (persoonlijke 
communicatie ‘expertgroep risicobeoordeling’, de dato 02-11-
2017).  

• Reversibiliteit:  
o Allergische astma: het is het mogelijk dat de klachten 

verergeren en chronisch worden, en niet meer verdwijnen als 
de blootstelling wordt beëindigd. Allergische beroepsastma 
persisteert bij circa twee derde van de werkers; jaren na 
stopzetting van de blootstelling hebben deze personen nog 
astmatische klachten. Als een persoon eenmaal allergische 
luchtwegklachten heeft, kunnen die bij voortdurende 
blootstelling verergeren (van mild naar ernstig) en chronisch 
worden. Daarnaast kunnen mensen met in eerste instantie 
alleen symptomen van allergische rhinitis of 
rhinoconjunctivitis bij voortdurende blootstelling ook 
symptomen van astma krijgen. 

o Allergische rhinitis: zie bij allergische astma.  
 
C.6. Chronische longziekten 

• Drempelwaarde: chronische longziekten betreffen een 
drempelwaarde-effect. 

• Route: chronische longziekten kunnen optreden na 
inhalatieblootstelling. 

• Hoogte: er is onvoldoende informatie om een drempelwaarde 
voor chronische longziekten af te leiden. De drempelwaarde ligt 
in de ordegrootte van 20 µg/m3. 

• Frequentie/duur: onbekend. 
• Patroon piek/chronisch: chronische longziekten kunnen optreden 

bij herhaalde inhalatieblootstelling over een langdurende periode. 
Voor RADS geldt echter dat een eenmalige zeer hoge 



RIVM Rapport 2018-0053 

Pagina 118 van 120 

blootstelling (als gevolg van een incident) een effect kan 
veroorzaken. 

• Volgtijdelijk: de blootstelling aan chroom-6 moet vooraf zijn 
gegaan aan het ontstaan van chronische longziekten. 
Aangenomen wordt dat voor chroom-6 gemedieerde COPD een 
minimale blootstellingsduur van tien jaar moet hebben 
plaatsgevonden, waarbij een maximale latentieperiode van vijf 
jaar genoemd is.  

• Testen die causaliteit ondersteunen: er zijn geen testen die 
chroom-6 gerelateerde chronische longziekten kunnen 
vaststellen. 

• Reversibiliteit: chronische longziekten betreffen een irreversibel 
gezondheidseffect. 

 
C.7. Perforatie neustussenschot door chroomzweren 

• Drempelwaarde: ja, de hoogte van de drempelwaarde is 
onbekend voor chroom-6 maar ligt in de orde van 1 µg/m3, 
waarbij hand-neuscontact ook een belangrijke rol kan spelen. Het 
vaststellen van een drempelwaarde is daarom lastig en mogelijk 
is een luchtconcentratie niet de juiste dosismaat. Het is niet 
bekend of er potentieverschillen tussen chroom-6-verbindingen 
bestaan. 

• Route: inhalatoire en dermale blootstelling door hand-
neuscontact relevant.  

• Hoogte: bij langdurige (denk aan weken tot maanden) 
blootstelling ligt het in de orde van 1 µg/m3. Bij kortdurende 
hoge en ook piekblootstellingen kan het hoger liggen.  

• Frequentie/duur: de literatuur lijkt te wijzen op een regelmatige 
blootstelling gedurende circa een maand. Het is mogelijk dat een 
eenmalige kortdurende piekbelasting leidt tot chroomzweren die 
kunnen verergeren tot een neusperforatie. Regelmatige 
blootstelling vergroot de kans op neusperforaties. 

• Patroon piek/chronisch: beide zijn relevant.  
• Volgtijdelijk: ja, eerst is blootstelling nodig om chroomzweren te 

induceren. Zonder behandeling kan dit verergeren tot 
neusperforaties zonder dat de blootstelling hoeft voort te duren. 
Regelmatige blootstelling versnelt het effect wel, zonder 
blootstelling is er kans op genezing van chroomzweren.  

• Testen die causaliteit ondersteunen: neusonderzoek door kno-
arts. Chroomzweren laten na herstel littekens achter.  

• Reversibiliteit: chroomzweren genezen met achterlating van een 
litteken. Neusperforaties zijn alleen na chirurgisch ingrijpen 
herstelbaar.  

 
C.8. Effecten op de fertiliteit 

• Drempelwaarde: effecten op de fertiliteit betreffen een 
drempelwaarde-effect. 

• Route: effecten op de fertiliteit kunnen optreden na systemische 
blootstelling van man of vrouw; dit kan zijn via de orale, dermale 
of inhalatoire route. 

• Hoogte: er kan geen blootstellingsconcentratie worden 
gedefinieerd die minimaal nodig is om effecten op de fertiliteit te 
veroorzaken. 
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• Frequentie/duur: er is herhaalde blootstelling nodig maar er is 
geen minimale frequentie en minimale duur van blootstelling te 
geven die nodig zijn om effecten op de fertiliteit te kunnen 
veroorzaken. Het betreft blootstelling van de vrouw of de man. 

• Patroon piek/chronisch: herhaalde blootstelling van man of vrouw 
kan leiden tot effecten op de ontwikkeling van het nageslacht. 

• Volgtijdelijk: de blootstelling aan chroom-6 moet vooraf zijn 
gegaan aan het ontstaan van effecten op de fertiliteit. 

• Testen die causaliteit ondersteunen: het is niet mogelijk om vast 
te stellen of effecten op de fertiliteit veroorzaakt zijn door 
blootstelling aan chroom-6. 

• Reversibiliteit: effecten op de fertiliteit betreffen (ir)reversibele 
effecten. 

 
C.9. Effecten op de prenatale ontwikkeling 

• Drempelwaarde: effecten op de prenatale ontwikkeling betreffen 
een drempelwaarde-effect. 

• Route: effecten op de prenatale ontwikkeling kunnen optreden na 
systemische blootstelling van de vrouw; dit kan zijn via de orale, 
dermale of inhalatoire route. 

• Hoogte: er kan geen blootstellingsconcentratie worden 
gedefinieerd die minimaal nodig is om effecten op de prenatale 
ontwikkeling te veroorzaken. 

• Frequentie/duur: Er is geen minimale frequentie en minimale 
duur van blootstelling te geven die nodig zijn om effecten op de 
prenatale ontwikkeling te kunnen veroorzaken. Het is mogelijk 
dat een eenmalige blootstelling binnen het ‘kritische window’ 
effecten op de prenatale ontwikkeling veroorzaken. Blootstelling 
dient wel plaats te vinden tijdens de zwangerschap. Het betreft 
blootstelling van de vrouw. 

• Patroon piek/chronisch: zowel herhaalde blootstelling als 
eenmalige blootstelling van de vrouw kan leiden tot effecten op 
de prenatale ontwikkeling. 

• Volgtijdelijk: de blootstelling aan chroom-6 moet tijdens de 
zwangerschap hebben plaatsgevonden, waarbij blootstelling 
tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap mogelijk 
kritischer zijn voor het ontstaan van het effect. 

• Testen die causaliteit ondersteunen: het is niet mogelijk om vast 
te stellen of effecten op de prenatale ontwikkeling veroorzaakt 
zijn door blootstelling aan chroom-6. 

• Reversibiliteit: effecten op de prenatale ontwikkeling betreffen 
(ir)reversibele effecten. 
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Bijlage D Samenstelling expertgroepen 

Expertgroep risicobeoordeling 
• Prof. Gert van der Laan (klinisch arbeidsgeneeskundige, 

Universiteit van Milaan) 
• Dr. Wim Mennes (risicobeoordelaar/toxicoloog, RIVM)  
• Dr. Teake Pal (klinisch arbeidsgeneeskundige) 
• Dr. Jos Rooijackers (longarts, NKAL) 
• Dr. Gerard Swaen (arbeidsepidemioloog, UM) 
• Dr. Theo Vermeire (risicobeoordelaar/toxicoloog, RIVM) 

 
Expertgroep fertiliteit en prenatale ontwikkeling  

• Prof. Dr. Dick Lindhout (hoogleraar emeritus medische genetica, 
kinderarts (niet-praktiserend), Universitair Medisch Centrum 
Utrecht) 

• Prof. Dr. Aldert Piersma (hoogleraar reproductie- en 
ontwikkelingstoxicologie IRAS, senior onderzoeker 
reproductietoxicologie, RIVM) 

• Dr. Gerard Swaen (arbeidsepidemioloog, UM) 
• Ir. Ine Waalkens-Berendsen (reproductietoxicoloog) 
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