
Chroom-6
in de praktijk





4 Chroom-6 5 voorwoordvoorwoord

Chroom-6-dossier in
snel tempo volwassen  

De aandacht voor chroom-6 vanuit de politiek en media houdt onverminderd aan. 
Het is menens en dus staan er doorgewinterde partijen op die raad weten met 
de situatie. Zij zetten al hun ervaring met zware metalen en de risico’s ervan in 
om de chroom-6-problematiek op de korte termijn beheersbaar te maken. Al deze 
partijen zijn ook constructief met elkaar in gesprek. Neem het jaarlijkse chroom-
6-congres. Met ruim driehonderd belangstellenden werd eerder dit jaar in Utrecht 
op zoek gegaan naar antwoorden en samenwerkingsverbanden voor de aanpak 
van chroom-6.   

overheid stelt kaders op
Ook de overheid toont zich betrokken. Het is een goede zaak dat de 
rijksopdrachtgevers ProRail, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf onlangs 
het beheersregime chroom-6 lanceerden. De overheid schept zo duidelijkheid 
in wat er op het gebied van veilig werken met chroom-6 verwacht wordt. Het 
protocol is voor iedereen beschikbaar en is leidend bij alle overheidsopdrachten. 

laboratoria maken het versChil
Een zeer wezenlijke bijdrage aan het snelle ontwikkelingsproces komt vanuit 
inspectie- en analysekant. Hier zat men de afgelopen jaren zeker niet stil. Partijen 
zijn volop bezig om accreditaties voor hun innovatieve analysemethoden te 
verkrijgen. Ook is er een 4-stappenplan ontwikkeld dat het meest betrouwbare 
beeld geeft over de aanwezigheid van chroom-6 in verf en coatings. 

onverwaChte samenwerking
Het meest in het oog springend is misschien wel de samenwerking tussen 
de laboratoria RPS en SGS. Zij komen op termijn met een geharmoniseerde 
meetmethodiek. Het onderstreept eens te meer de volwassenheid van het 
dossier: elkaar niet beconcurreren, maar eerst en vooral samen een technische 
standaard vaststellen die breed in de markt gebruikt kan worden.  

voorwoord

Udo waltman 
ron leppers

in de praktijk

De leercurve op het vakgebied chroom-6 is steil. Dat is opmerkelijk, vooral omdat chroom-6 ons in 
Nederland de afgelopen jaren heeft overvallen. We komen het op heel veel plekken in de maatschappij 
tegen, én dan hebben we ook nog eens te maken met de wispelturige chemische reacties van de stof. 
Goed om te zien dat alle betrokkenen een beroep doen op hun grote oplossende vermogen. Resultaat? 
Een relatief jonge chroom-6-markt die heel snel volwassen wordt. 

interessante Cases 
Hoe de toekomst eruitziet? Vooralsnog nemen de vraagstukken alleen maar toe. 
Chroom-6 treft zeker niet alleen overheidsinstanties; ook vastgoedeigenaren en 
de industrie hebben ermee te maken. In dit magazine daarom cases die tonen 
wat zij allemaal doen om chroom-6 beheersbaar te maken.   

keUzes, keUzes, keUzes
De juiste keuzes zijn de komende tijd doorslaggevend. Zo leren we bijvoorbeeld 
steeds meer over de hoeveelheid chroom-6 die vrijkomt tijdens de bewerking. 
Soms is dat schrikken, omdat de norm wel zestig tot zeventig keer overschreden 
wordt. Maar tegelijkertijd constateren we dat risico’s minimaal én beheersbaar 
zijn. Ons advies? Laten we ons richten op de écht gevaarlijke situaties en laten 
we de beheersmaatregelen in weinig urgente gevallen in proportie en betaalbaar  
houden.  

meteen lood, kobalt en zink meenemen
Neveneffect van alle aandacht voor chroom-6 is dat er sowieso meer alertheid is 
voor gevaarlijke stoffen. We merken dat opdrachtgevers nu al hun blik verbreden 
en ook inzicht willen in de risico’s van andere zware metalen, zoals lood, kobalt en 
zink. Zo werken we in snel tempo toe naar een veiligere leef- en werkomgeving. 

In dit magazine alles over de groeispurt die de markt doormaakt. We bundelen de 
meest recente kennis, tools en ontwikkelingen. Veel leesplezier!
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vliegtUigen, treinen, 
trams: vervoersseCtor
in de spotlights

De afgelopen tijd zijn in diverse 
Nederlandse steden werkzaamheden 
aan trams stilgelegd wegens 
vermoedens van chroom-6. Thomas 
Hazenberg, manager chroom-6 bij SGS 
Search: ‘Het gaat om oudere trams die 
worden opgeknapt. Diverse steden 
staan in de belangstelling, maar 
hoogstwaarschijnlijk hebben meer 
Nederlandse steden waar trams rijden 
ermee te maken.’

bekende dossiers
Chroom-6 in de vervoerssector is niet 
nieuw. Het middel kwam in 2018 in 
het nieuws, doordat medewerkers 
van Defensie zonder de juiste 

bescherming waren blootgesteld 
aan de giftige stof tijdens hun werk 
aan onder andere vliegtuigen op 
onderhoudsplaatsen. Een ander 
bekend dossier is dat van Tilburg: re-
integratiemedewerkers knapten oude 
treinen op in een werkplaats van NS 
NedTrain. Nu blijkt dus dat mensen 
die in werkplaatsen trams schuren, 
lassen en slijpen wellicht ook zijn 
blootgesteld aan chroom-6. 

de tram zelf is niet gevaarlijk
‘Zeer terecht dat vervoersbedrijven 
de werkzaamheden aan de trams 
per direct stilleggen’, stelt Thomas 
Hazenberg. ‘In zo’n situatie is het 

noodzaak om er een expert bij 
te halen. Reden voor paniek is 
er nu ook weer niet. De publieke 
belangstelling heeft een nadeel: 
mensen zijn bijna bang om in een 
tram te gaan zitten. Dat is nergens 
voor nodig; de zorg gaat uit naar de 
onderhoudsmedewerkers die de 
verflagen daadwerkelijk bewerken.’ 

waar ligt de Uitdaging?
Voor vervoersbedrijven en eigenaren 
van trams, treinen en bussen ligt er 
de komende periode een belangrijke 
uitdaging: het in kaart brengen waar 
chroom-6 zit en hier vervolgens de 
passende veiligheidsmaatregelen voor 
uitzetten. Zo ging het Amsterdamse 
vervoersbedrijf GVB er eerst vanuit 
dat alleen in de verf aan de voorkant 
van de trams chroom-6 en lood 
aanwezig waren. Na het nemen 
van monsters bleek echter dat deze 
gevaarlijke stoffen ook verwerkt 
zijn in de verf aan de zijkanten van 
enkele trams. Dit betekent dat iedere 
tram getest moet worden. Mocht er 
chroom-6 aanwezig zijn, dan zijn extra 
beschermingsmaatregelen nodig als 
er onderhoud aan de trams wordt 
gepleegd. 

trams Uit jaren taChtig
Thomas Hazenberg: ‘Dit is inderdaad 
de juiste werkwijze. Het is vervelend 
dat vervoersbedrijven door het 
stilleggen van het werk vertraging 
oplopen. Maar mensen onnodig 
blootstellen aan chroom-6 is nog 
veel vervelender. Het gaat hier om 
oudere trams, die vaak aan het begin 
van de jaren tachtig zijn gebouwd. In 
die tijd is chroom-6 veel gebruikt als 
roestwerend middel, juist bij trams en 
treinen. Simpel: iedereen die aan deze 
trams werkt, moet in bescherming 
worden genomen.’

laatste nog niet gehoord
Kortom: de chroom-6-dossiers in 
de vervoerssector zijn nog lang 
niet gesloten. ‘Tanks, vliegtuigen, 
treinen, trams: what’s next? We 
treffen chroom-6 op steeds meer 
verschillende plekken aan. Dit zorgt 
voor de nodige onrust. Gelukkig blijkt 
het risico in heel veel gevallen met de 
juiste expertise goed beheersbaar’, 
stelt de manager chroom-6.  

thomas hazenberg
manager Chroom-6
sgs searCh

Een nieuw chroom-6-dossier: het middel is gevonden in verf van trams in verschillende grote steden in 
Nederland. Onverwacht? Nee. Het gaat immers om oudere staalconstructies die door weer en wind rijden, 
en dus een goede beschermingslaag nodig hebben. Maar wat betekent de constatering van het giftige 
roestwerende middel voor onderhoudspartijen, vervoersbedrijven en eigenaars van trams?
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total e&p nederland
zet snel solide
Chroom-6-strategie
Uit voor 22 platforms
op noordzee

Total beschikt over 22 platforms 
die vast op de zeebodem 
van de Noordzee staan. De 
confrontatie met chroom-6 was 
gezien het corrosieve milieu 
onvermijdelijk. Toch is er rondom 
de stof geen moment blinde 
paniek geweest, stellen Tjeerd 
Hornstra en Tom van der Kamp 
van Total Exploratie & Productie 
Nederland. ‘Risicodenken is 
ons eigen. Onze ruime ervaring 
met het beheersen van risico’s, 
waaronder gevaarlijke stoffen 
als benzeen en asbest, heeft 
ons geholpen om snel chroom-
6-acties uit te zetten’, zegt 
Inspection Engineer Tjeerd 
Hornstra. 

Alle bedrijven in de olie- en 
gasindustrie ontvingen in 
december 2018 een brief van het 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), 
de toezichthouder voor de offshore-
industrie. Hierin werd gevraagd of 
bedrijven wilden bevestigen dat ze 
niet langer met chroom-6-houdende 
verf werken. Ook werd opgeroepen 
om aan te geven hoe wordt 
omgegaan met de inventarisatie van 
chroom-6. HSE Engineer Tom van der 
Kamp: ‘Deze brief riep bij ons geen 
schrikreactie op. We waren ons sinds 
eind oktober 2018 in het thema aan 
het verdiepen. De brief van SodM 
kwam dus nadat we onze eerste 
acties in gang hadden gezet.’

geen twijfel: Chroom-6 aanwezig
Dat er op de platforms van Total 
chroom-6 aanwezig is, was van 
meet af aan duidelijk. Hornstra: ‘De 
offshore-business heeft te maken 
met een corrosief milieu. We werken 
met speciale coatings voor bouten en 
moeren om de flensverbindingen te 
sluiten. Hierin is chroom-6 verwerkt. 
Overigens is dit niet direct reden 
tot grote zorg. Het gaat om kleine 
oppervlakten en een zeer dunne laag. 
Maar eerlijk is eerlijk: we hebben 

binnen onze omgeving ook te maken 
met grotere oppervlakten, waarvan 
de oude verflagen door aantasting 
moeten worden hersteld. Hier wilden 
we toch echt meer over weten én 
uitsluitsel over krijgen.’   

zelf verantwoordelijk
In eerste instantie greep Total 
terug op de expertise van de 
onderhoudscontractor. ‘Dit bleek 
niet helemaal de juiste insteek. Al 
snel werd duidelijk dat van ons als 
opdrachtgever werd verwacht aan te 
geven hoe de onderhoudscontractor 
met chroom-6 om zou moeten gaan. 
We zijn bij het begin begonnen: de 
bescherming van onze medewerkers. 
We hebben direct een instructie 
gemaakt. Hier kwam onze ervaring 
met andere gevaarlijke stoffen van 
pas’, vertelt Van der Kamp.  

defensie en ns als voorgangers
Hornstra gaat in op de aanpak: ‘Meten 
is weten. We hebben verschillende 
partijen uitgenodigd om testen uit 
te voeren. We wilden vooral ook 
meer informatie over de mate waarin 
chroom-6 aanwezig was. Een sneltest 
is dan niet voldoende. Vandaar dat we 
monsters in het laboratorium hebben 

tjeerd hornstra
inspeCtion engineer
total exploratie & 
prodUCtie nederland

tom van der kamp
hse engineer
total exploratie & 
prodUCtie nederland
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laten onderzoeken. Hieruit bleek dat 
er wel degelijk chroom-6 in verflagen 
zat waar we niets van wisten. Geheel 
onverwacht was dit niet; Defensie en 
de Nederlandse Spoorwegen waren 
immers al tot soortgelijke conclusies 
gekomen.’ 

meteen heldere aCties
Na zo’n uitkomst is actie geboden. 
Total E&P Nederland hanteerde 
een duidelijke werkwijze. Van 
der Kamp: ‘Alle medewerkers die 
werkzaamheden zoals slijpen, boren 
en stralen op geverfde oppervlakken 
uitvoeren, hebben door middel 
van een zogenaamde “standing 
instruction” de opdracht meegekregen 
om eerst een sneltest uit te voeren. 
Bij een positieve test werd een pas 
op de plaats gemaakt. Vervolgens 
is beoordeeld wat de eventuele 
blootstelling zou kunnen zijn. Daarna is 
vastgesteld dat de activiteiten met een 
laag risico -zoals boren en doorslijpen- 
weer mochten plaatsvinden met 
de al bestaande beschermende 
maatregen. Meer specialistische 
maatregelen kwamen in beeld op 

plekken waar volop geschuurd en op 
grote schaal gestraald zou worden. 
Wat ons van pas kwam bij het 
opstellen van de strategie? We zijn 
in de olie- en gasbranche actief. Het 
zit in ons systeem om potentieel 
gevaarlijke situaties te identificeren, 
risico’s te beoordelen en daar waar 
nodig aanvullende maatregelen 
te selecteren, om hier vervolgens 
richting alle betrokkenen helder over te 
communiceren.’

tijdelijke werkwijze nU al offiCieel
Van der Kamp gaat in op de 
vervolgstappen na de “standing 
instruction”: ‘Inmiddels hadden 
we de beschikking over de 
eerste analyseresultaten van 
onze eigen installaties en in 
andere branches uitgevoerde 
blootstellingsonderzoeken. Zo 
kregen we inzicht in het benodigde 
beschermingsniveau en de specifiek 
te nemen maatregelen. Stel dat we 
boven een grenswaarde dreigen uit 
te komen; dan zetten we alternatieve 
technieken in die geen of aanzienlijk 
minder stof veroorzaken. Mocht dat 

niet goed mogelijk zijn, dan bouwen 
we een containment, een speciale 
tent die verspreiding van chroom-
6-houdend stof tegengaat. Deze 
voorziening mag alleen met speciale 
beschermingsmiddelen betreden 
worden. Overigens is dit een aanpak 
waar we volledig achter staan. Deze 
werkwijze is nu dus officieel en 
overgenomen als beleid.’ 

simpel: wat moet, dat moet
De discussie rondom chroom-6 is 
misschien niet altijd even handig, maar 
wel goed, stellen beide engineers. 
‘Duidelijk is dat we in Nederland 
nog veel chroom-6 kunnen vinden. 
Ook bij Total E&P Nederland gaan 
we nog chroom-6 tegenkomen. We 
hebben grote onderhoudsklussen en 
verfcampagnes op het programma 
staan. In de zwaarste gevallen gaan 
we wellicht richting een asbestachtig 
regime. Natuurlijk doen we dat liever 
niet; maar wat moet, dat moet. 
Veiligheid boven alles.’ 

goede werkvoorbereiding sCheelt 
alles 
Hornstra blikt terug op een leerzame 
periode. ‘Richting SodM hebben 
we kunnen bevestigen dat we niet 
langer met chroom-6-houdende 
verf werken. Ook hebben we onze 
strategie wat betreft inventarisaties 
op tafel gelegd. Verder denk ik 
dat het noemenswaardig is dat 
we veel energie steken in onze 
werkvoorbereiding. Op het moment 
dat we een klus voorbereiden, plannen 
we de analyses van oude verflagen 
ruim vooraf. Doe je dit niet, dan kom 
je mogelijk voor verassingen te staan 
die tot vertraging leiden en onnodig 
veel extra geld kunnen gaan kosten. 
Een zorgvuldige werkvoorbereiding 
met veel aandacht voor analyses is 
meteen ook onze belangrijkste tip 
voor bedrijven die met chroom-6 
geconfronteerd kunnen worden.’ 

hier werd 
Chroom-6 
aangetroffen

Onderhoud aan de Waalbrug in 
Nijmegen werd uitgesteld toen 
bleek dat de oude verf chroom-6 
bevat.

‘ Onze ruime ervaring met het beheersen van risico’s, 
waaronder gevaarlijke stoffen als benzeen en asbest, 
heeft ons geholpen om snel chroom-6-acties uit te zetten’
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gezondheidsrisiCo’s door Chroom-6
Blootstelling aan chroom-6 in damp-, 
rook- of stofvorm geeft verschillende 
gezondheidsrisico’s. Pal: ‘De 
kankerverwekkende eigenschappen 
van chroom-6 zijn het meest 
zorgwekkend. Chroom-6 vergroot 
de kans op long- en neuskanker. 
Het wordt ook geassocieerd 
met maagkanker, maar hiervoor 
bestaat minder bewijs. Daarnaast 
kan chroom-6 allergische reacties 
veroorzaken, zoals astma en allergisch 
contacteczeem. En we weten dat 
chroom-6 reprotoxisch is: het kan de 
vruchtbaarheid en de ontwikkeling van 
een ongeboren kind beïnvloeden.’ 
Andere gezondheidseffecten van 
chroom-6 staan volgens Pal nog 
ter discussie. ‘Chroom-6 wordt in 
verband gebracht met bijvoorbeeld 
auto-immuunziektes, kanker in andere 
organen of gebitsproblemen, maar 
wetenschappelijk bewijs hiervoor 
ontbreekt.’ 

Chroom-6 in ons liChaam
Chroom-6 kan via de luchtwegen en 
de slokdarm in het lichaam komen. 
In de markt is er ook veel onrust 
over de opname van chroom-6 door 
de huid; een risico dat bijvoorbeeld 
bij asbest niet bestaat. ‘De kans 
dat chroom-6 door de huid in het 
lichaam komt, is heel klein. Tenzij 
de huid al beschadigd is’, aldus Pal. 
‘Zogenoemde systemische opname 
van chroom-6 kan door inademen of 
inslikken. De route via de luchtwegen 
is de belangrijkste. Ingeademde 
stofdeeltjes kunnen echter alsnog 
worden doorgeslikt als ze door de 
trilhaartjes in onze grote luchtwegen 
omhoog gewerkt worden tot in de 
keelholte.’

‘ de kans op ziekte door 
Chroom-6 hangt af 
van de dUUr en mate
 van blootstelling’

Chroom-6 kan uiteenlopende 
ziektes veroorzaken. Teake 
Pal, voorheen werkzaam als 
beroepsziektespecialist bij 
het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten (NCvB), roept 
werkgevers op om uiterst 
zorgvuldig met chroom-6 om te 
gaan. ‘Lang niet alle ziektes die 
je door chroom-6 kunt krijgen, 
ontstaan in de praktijk ook 
daadwerkelijk. Toch moeten 
werkgevers alles in het werk 
stellen om blootstelling te 
voorkomen.’

‘De effecten van chroom-6 komen 
vooral tot uiting op de plek waar 
het neerslaat. In het lichaam 
wordt chroom-6 namelijk heel 
snel omgezet in het veel minder 
schadelijke chroom-3. Chroom-3 is 
niet kankerverwekkend. Het zijn juist 
de actieve zuurstofverbindingen die 
bij de omzetting van chroom-6 naar 
chroom-3 vrijkomen die het DNA in 
onze cellen beschadigen. Daardoor 
kan kanker ontstaan.’ 

verhoogd risiCo op kanker
Het is volgens Pal vaak lastig aan te 
tonen of een ziekte als longkanker 
daadwerkelijk door chroom-6 is 
ontstaan. ‘Ten eerste is er de factor 
tijd. Er zit zeker 10 tot 15 jaar tussen 
het eerste contact met chroom-6 
en het moment dat de ziekte tot 
uiting komt. Als de blootstelling 5 
jaar geleden begon, kan chroom-6 
dus niet de oorzaak zijn. Bovendien 
moet je kijken naar alle factoren die 
een ziekte kunnen veroorzaken. Als 
iemand bijvoorbeeld heeft gerookt, 
is de bijdrage van chroom-6 aan het 
verhoogde risico op longkanker vaak 
minimaal.’

mate en dUUr van blootstelling
Het risico op ziekte door chroom-6 
is te berekenen als bekend is hoe 
lang en aan welke concentraties 
chroom-6 iemand is blootgesteld. ‘Er 
is pas een duidelijk verhoogd risico 
op kanker na een forse blootstelling 
over een langere periode’, stelt Pal. 
‘Uit onderzoek onder chroomwerkers 
in verschillende industrieën, blijkt 
dat zij gemiddeld zo’n 20% meer 
kans op longkanker hebben dan 
mensen die niet met chroom werken, 
ook als rekening is gehouden met 

in de praktijk

laat 17e eeUw
Johann Gottlob Lehmann ontdekt het 
mineraal crocoiet in het Oeralgebergte in 
Siberië. Crocoiet bestaat uit loodchromaat 
en wordt gebruikt als pigment. 

1987
De International Agency for Research on 
Cancer (IARC) concludeert dat chroom-6 
kankerverwekkend is.

1987
De International Agency for Research on 
Cancer (IARC) concludeert dat chroom-6 
kankerverwekkend is.

2006
Chroom-6 mag binnen Europa niet meer 
worden toegepast in nieuwe voertuigen en 
elektronische apparatuur.

2010
In Europa vielen dit jaar 336 doden als 
gevolg van longkanker door blootstelling 
aan chroom-6.

2014
Het wordt bekend dat bij het ministerie 
van Defensie jarenlang is gewerkt met 
chroom-6-houdende verf.

15

tijdlijn Chroom-6

andere factoren. Deze mensen zijn 
echter vaak meer dan 10 jaar lang 
blootgesteld aan chroom-6.’
‘De kans op ziekte door chroom-6 
wordt dus vooral bepaald door de duur 
en de mate van blootstelling. Net als 
bij asbest kun je ziek worden als je 
één keer met chroom-6 in aanraking 
komt. In risicoberekeningen verdwijnt 
die kans echter in de ruis van andere 
oorzaken. Oftewel: de kans dat 
longkanker ontstaat door bijvoorbeeld 
luchtvervuiling is vele male groter dan 
door eenmalig contact met chroom-6.’

ondersCheid tUssen gevaar en risiCo
Er moet volgens Pal dus een duidelijk 
onderscheid gemaakt worden tussen 
het gevaar en het risico: ‘Het gevaar 
van chroom-6 is groot, het kan in 
theorie nogal wat ziektes veroorzaken. 
Maar hoe groot is het risico dat dit in 
de praktijk ook gebeurt? Deze nuance 
ontbreekt nog wel eens in de media-
aandacht. Je kunt ziek worden van 
chroom-6, maar de kans daarop blijkt 
in risicoberekeningen vaak kleiner dan 
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‘ Je kunt ziek worden  
van chroom-6, maar de  
kans daarop blijkt in  
risicoberekeningen vaak  
kleiner dan de berichtgeving 
doet vermoeden.’

Teake Pal is afgestudeerd in de 
arbeids- en bedrijfsgeneeskunde 
en had in zijn werk als speciale 
aandachtsgebieden beroepsziekten 
en arbeidstoxicologie. Hij was lid van 
diverse werk- en projectgroepen op 
het gebied van de arbeidstoxicologie. 
Na zijn werkzaamheden als bedrijfsarts 
is hij door verschillende marktpartijen 
en het RIVM gevraagd om zijn visie te 
geven op gezondheidskwesties rond 
chroom-6. 

2016
Er komt een onafhankelijk onderzoek naar 
de werkomstandigheden bij tROM in Tilburg 
rondom chroom-6.

2017
De grenswaarde voor chroom-6 in 
Nederland wordt verlaagd naar 1 
microgram/m³.

2018
RIVM voert drie onderzoeken uit naar 
blootstelling aan chroom-6-houdende 
verf: voor het ministerie van Defensie, de 
gemeente Tilburg en de NS.

hier werd 
Chroom-6
aangetroffen

de berichtgeving doet vermoeden.’ 
Desalniettemin gelden er volgens Pal 
terecht strenge regels voor het werken 
met kankerverwekkende stoffen. 
‘Blootstelling aan lage concentraties 
chroom-6 zorgt al voor een zekere 
risicoverhoging. Daarom is er een 
strenge norm voor de concentratie 
chroom-6 in de lucht. De zorgplicht van 
werkgevers gaat in deze heel ver. Zij 
moeten al het mogelijke doen om de 
blootstelling te minimaliseren.’ 

zorgpliCht en
gezondheidsbewaking
Onze arbowetgeving stelt duidelijke 
eisen aan het werken met 
kankerverwekkende stoffen. Dat 
begint met bewustwording van 
de risico’s, goede voorlichting en 
instructie. In een risico-inventarisatie 
en -evaluatie moeten werkgevers 
de blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen meten en beoordelen. ‘Dat 
gebeurt nu met luchtmetingen, 
maar wat mij betreft hoort daar ook 

gezondheidsbewaking bij. Controle van 
het bloed of de urine laat bijvoorbeeld 
zien hoeveel gevaarlijke stoffen 
mensen daadwerkelijk binnenkrijgen. 
En een gericht periodiek onderzoek 
kan aantonen of er bijvoorbeeld huid- 
of luchtwegklachten ontstaan.’
‘Bedrijven brengen vaak te weinig 
verdieping aan in hun risico-
inventarisatie, zeker wat betreft 
chemische belasting’ vindt Pal. ‘De 
gezondheid van werknemers staat 
voorop. Rechters stellen dan ook 
hele hoge eisen aan de zorgplicht van 
werkgevers. In een letselschadezaak 
zullen ze kijken of de werkgever aan 
zijn zorgplicht heeft voldaan. Heeft hij 
genoeg gedaan om blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen te voorkomen? 
Als dat niet zo is, is de kans groot 
dat de werkgever aansprakelijk wordt 
gehouden. Ook als het maar zeer de 
vraag is of een ziekte door chroom-6 
is ontstaan of als er zelfs nog geen 
wetenschappelijk bewijs is dat 
chroom-6 die ziekte kan veroorzaken.’

2019
Prorail, het Rijksvastgoedbedrijf en 
Rijkswaterstaat stellen een beheersregime 
op voor het veilig werken met chroom-6.

Op verschillende boeien 
in Nederlandse wateren is 
chroom-6 aangetroffen.
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Samenwerking tuSSen laboratoria rPS en SgS
om chroom-6 te controleren

geharmoniseerde
meetmethodiek
dient volksgezondheid 

‘Het chroom-6-dossier is een lastig 
dossier. We zijn genoodzaakt om er 
met zijn allen in te duiken. Dat heeft 
tijd nodig, maar die tijd is er niet. In 
een markt waarin we moeten dealen 
met een gevaarlijke stof, draait alles 
ook nog eens om kwaliteit. Het 
afgelopen jaar merkten we dat er nog 
te veel foutmarges tijdens analyses 
zijn. Dat moet anders, vinden wij 
als laboratorium. En als het dan 
om de volksgezondheid gaat, dan 
moeten we hierin op durven trekken 
met gelijkgestemden’, vertelt Udo 
Waltman. 

geen tijd te verliezen
Het afgelopen jaar deden de 
laboratoria daarom iets wat binnen dit 
landschap op zijn minst ongebruikelijk 
is: ze gaven de geheimen van hun zelf 
ontwikkelde analysetechnieken aan 
elkaar prijs. Frank Vrolijks: ‘Chroom-6 is 
een serieus probleem dat hoog op de 
politieke agenda staat. Er is nu geen 
tijd om uitgebreid te discussiëren 
welke aanpak het beste is en waarom. 
Rijkswaterstaat heeft ons uitgedaagd 
om de samenwerking te zoeken. Hun 

boodschap? Kom nou eens met een 
geaccepteerde aanpak waar iedereen 
achter staat en die de beste resultaten 
garandeert. Als het kan, zorg dan ook 
voor een accreditatie van de methode.’

die transparantie is best 
onwennig
Dit alles had een katalyserende 
werking. ‘In plaats van elkaar te 
beconcurreren en onze eigen 
methodes als de heilige graal 
te beschouwen, zochten we 
elkaar op en onderzochten we de 
mogelijkheden’, vertelt Udo Waltman. 
Dat was best wennen. ‘Ons werk 
is zo specialistisch. Er gaat veel 
tijd, onderzoek en geld zitten in de 
ontwikkeling van meetmethodieken. 
Het spreekt voor zich dat het in onze 
aard zit om dat te willen beschermen’, 
vervolgt hij. 

het beste Uit twee werelden
Het wederzijdse vertrouwen 
bleek gaandeweg het proces 
echter groot. Hierdoor groeide 
de wil om de Nederlandse markt 
op relatief korte termijn van een 

geharmoniseerde meetmethodiek 
te voorzien. Frank Vrolijks: ‘Dit is 
een uitermate interessant proces. 
We zijn de optimale componenten 
uit onze meetmethodieken aan het 
filteren om zo te komen tot een 
gezamenlijke techniek. We zetten al 
onze ervaringen en trials-and-errors 
in. Onze overtuiging is dat we samen 
eerder vooruitgang boeken dan alleen, 
juist omdat chroom-6 zo complex en 
onvoorspelbaar is.’

meer expertise is altijd welkom
Doel is om de geharmoniseerde 
meetmethodiek zo snel mogelijk 
geaccrediteerd op de markt te 
krijgen. Hier plakken de laboratoria 
echter nog geen concrete datum aan 
vast. ‘Overigens is het niet zo dat 
wij het alleenrecht op willen eisen 
wat betreft de ontwikkeling van de 
geharmoniseerde meetmethode. Dit 
is zeker geen gesloten front. Duidelijk 
is wel dat het om zeer specialistisch 
werk gaat, waarbij we al onze ervaring 
en kennis wat betreft chemie, coatings 
en interferenties inzetten om te komen 
tot een gezamenlijk afgestemde 

norm die Rijkswaterstaat omarmt’, 
nodigt Udo Waltman ook andere 
vooruitstrevende laboratoria uit. 

toCh weer ConCUrrentiestrijd
Een paar jaar gelden hadden beide 
partijen niet kunnen bedenken dat 
ze ooit zoveel openheid van zaken 
zouden geven. ‘Het gaat hier wel om 
de zaken die onze concurrentiepositie 
definiëren’, stelt Frank Vrolijks. ‘En 
hoe interessant het proces ook is; 
als de methodiek er dadelijk ligt, dan 

Nieuwe markten brengen nieuwe ontwikkelingen met zich mee. Maar dat laboratoria samenwerken 
om tot een geharmoniseerde meetmethodiek te komen, is een wel heel opzienbarende situatie. Onder 
aanmoediging van Rijkswaterstaat gooiden RPS en SGS alle schroom overboord en deelden de geheimen 
van hun analysetechnieken met elkaar. Frank Vrolijks (algemeen directeur van RPS) en Udo Waltman 
(directeur van SGS Search) vertellen waarom ze hun voorheen hermetisch gesloten deuren hebben 
opengezet: er is een volksgezondheid om te dienen.

gaan we beide weer onze eigen gang 
en zullen we elkaar toch weer gaan 
beconcurreren. We blijven immers 
bedrijven met een winstoogmerk. 
Voor nu is er een groter plaatje: 
de volksgezondheid. Het is een 
geruststellende gedacht dat er dadelijk 
een breed geaccepteerd protocol ligt, 
zodat laboratoria bij complexe chroom-
6-situaties allemaal tot dezelfde 
meetwaarden komen. Het gaat 
resulteren in meer rust op de chroom-
6-markt.’  

jan kegelaer
operationeel direCteUr rps

omdat kwaliteit de boventoon 

moet voeren

Jan Kegelaer, operationeel directeur RPS, 

benadrukt hoe exceptioneel de samenwer-

king is: ‘Chroom-6 is een groot maatschap-

pelijk probleem en daarom is er behoefte 

aan een standaard. Normaal gesproken 

worden de analysemethoden en normen 

opgelegd vanuit de wet. Dat is nog niet 

gebeurd en dus nemen wij als concullega’s 

het voortouw. Eerlijk: onze analysetechnie-

ken delen, druist tegen al mijn instincten 

in en is doodeng. Dit is immers een 

methode die we bij RPS al twintig jaar 

onder accreditatie hebben. We gaan toch 

de samenwerking aan, omdat er behoefte 

is aan kwaliteit. Omdat we vinden dat ran-

dom partijen niet de kans moeten krijgen 

om bij opdrachtgevers aan te komen met 

analysetechnieken, waarvan we weten 

dat ze niet goed zijn. Door samen voor de 

betrouwbaarste methodiek te staan, creë-

ren we in deze spannende chroom-6-tijden 

zekerheid. Als er een norm is, dan is 

meteen duidelijk welke methoden geschikt 

zijn en welke niet. Het is dé manier om 

ervoor te zorgen dat mensen niet onnodig 

blootgesteld worden aan chroom-6.’ 

frank vrolijks (l)
algemeen direCteUr rps

Udo waltman
direCteUr sgs searCh
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nieUwe Coatings voor
hollandsChe ijsselkering 
bewerkelijker dan
voorheen
Rijkswaterstaat voert tot 2023 groot onderhoud uit aan de Hollandsche IJsselkering, de Volkeraksluisen, 
de Haringvlietsluizen en de Europoortkering. Dat betekent ook dat oude coatings verwijderd en nieuwe 
aangebracht gaan worden. Tot enkele jaren geleden was dit nog een vrij simpele en overzichtelijke opgave. 
Met de bekendheid van de impact van chroom-6 is het echter complexer en tijdrovender. Vandaar dat 
Rijkswaterstaat een uitgebreide chroom-6-inventarisatie van de Hollandsche IJsselkering plande. Don 
Bronkhorst, Adviseur Assetmanagement Stormvloedkeringen Rijkswaterstaat, vertelt over het onderzoek.  

De Hollandsche IJsselkering -in 1958 
in gebruik genomen- is het oudste 
kunstwerk van de Deltawerken. Don 
Bronkhorst: ‘De komende jaren voeren 
we onderhoud aan onder andere deze 
kering uit. We repareren en vervangen 
onderdelen en we verbeteren de 
werking van de kering. We kiezen 
hierbij voor duurzame oplossingen. 
De Deltawerken beschermen, in 
combinatie met andere maatregelen, 
de inwoners van Zuid-Holland tegen 
hoogwater. Door de Deltawerken 
in topconditie te houden, blijven de 
keringen oersterk en veilig. Mooi 
werk, waar we graag onze schouders 
onder zetten.’ 

over de belangrijke voorfase
Dat werk is er de afgelopen jaren 
echter wel ingewikkelder op 
geworden. ‘Inderdaad’, beaamt 
Don Bronkhorst. ‘Bij diverse RWS 
projecten in het hele land is chroom-6 
aangetroffen. Ook op de Hollandsche 
IJsselkering. Het Steunpunt 
Conserveringen van Rijkswaterstaat 
heeft ons geholpen met het 
laten uitvoeren van een chroom-
6-inventarisatie voor het gehele 
kunstwerk.’ 

Mursel Sahin, Sales Consultant & 
Business Developer bij SGS, was bij 
het voortraject van deze inventarisatie 
betrokken. ‘Tijdens een kick-off 
meeting hebben we besproken 
hoe we dit traject het beste konden 
aanvliegen. Hier kwam een plan van 
aanpak uit. De uitdaging zat vooral 
in de grootte van de kering. Je kunt 
niet overal evengoed bij. Dat gaat het 
daadwerkelijke onderhoud aan de 
kering lastig maken en dus is goed 

vooronderzoek erg belangrijk.’

twee dagen met xrf op pad
Rijkswaterstaat bracht in kaart welke 
onderdelen op chroom-6 onderzocht 
moesten worden. Uiteindelijk kwam 
hier een lijst met vijftig meetpunten 
uit. Bianca Baetens, Consultant 
Construction & Building Materials bij 
SGS, ging in december 2018 twee 
dagen met de handheld XRF en de 
sneltest op pad. ‘Hiermee kunnen 
we op locatie chroom-6 detecteren. 
Met een reddingsvest aan, ben ik 
op plekken gekomen waar normaal 
gesproken niemand komt. Er liep 
steeds iemand van Rijkswaterstaat 
met me mee die alle meetpunten 
aanwees. Deuren, leuningen, de 
verfwagen en zelfs het aandrijfwerk 
van de schuiven alles is onderzocht op 
chroom-6 en andere zware metalen, 
zoals zink, lood, kobalt, nikkel en 
cadmium.’
 
voorbereid aan de slag
Don Bronkhorst vervolgt: ‘Door 
deze inventarisatie hebben we een 
algemeen beeld van het object. 
We starten de aankomende jaren 
met conserveringswerkzaamheden 
aan de schuiven van de kering 
en aan de brug. Het is belangrijk 

om te weten waar er chroom-6 
aanwezig is, omdat we de verf op 
het object gaan bewerken. Dat 
kan gezondheidsrisico’s met zich 
meebrengen. De resultaten van 
het onderzoek geven we door aan 
de aannemer, zodat die de juiste 
veiligheidsmaatregelen neemt. We 
hebben ook beschreven hoe er op 
een veilige manier met chroom-6 
gewerkt wordt. Dit alles is vastgelegd 
in het Beheersregime chroom-6, 
dat we samen met ProRail en 
Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelden.’

game Changer
Een likje verf en het aanbrengen 
en verwijderen van een nieuwe 
coatings hebben de afgelopen jaren 
een compleet nieuwe dimensie 
gekregen. De wetenschap dat 
chroom-6 gevaarlijk is, zorgt inderdaad 
voor grote veranderingen, merkt 
Don Bronkhorst keer op keer. ‘Vooral 
de relatief eenvoudige klussen 
vragen meer voorbereiding. Voor het 
opschuren en slijpen van een klein 
stuk metaal nemen we alle benodigde 
veiligheidsmaatregelen. De veiligheid 
van onze eigen werknemers, maar ook 
de veiligheid van de werknemers van 
de opdrachtnemer en derden moeten 
immers altijd gegarandeerd zijn.’

don bronkhorst
adviseUr assetmanagement 
stormvloedkeringen
rijkswaterstaat
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Natuurlijk, we willen precies weten 
op welke plekken chroom-6 in 
onze maatschappij aanwezig is. 
Om dit vast te stellen, moeten we 
kunnen vertrouwen op betrouwbare 
methodieken. ‘Op beide gebieden 
is het afgelopen jaar veel helderheid 
gekomen’, stelt Wil Klarenaar. ‘Vele 
onderzoeken hebben inderdaad 
bevestigd dat de wereld om ons heen 
vol zit met chroom-6. Het gaat niet 
alleen om publieke ruimten, maar 
ook in allerlei andere gebouwen en 
constructies is chroom-6 verwerkt. 
Denk vooral aan vloeren en kozijnen.’

foCUssen op hoge ConCentraties
Als chroom-6 overal om ons heen 
is, dan is het zaak om ons op 

de juiste elementen te richten. 
‘Richten we onszelf op hele lage 
chroomconcentraties, of leggen we 
de focus op de hoge concentraties 
met het hoogste risico? Dat is een 
belangrijke vraag. Om uitsluitsel 
te krijgen of het om hoge of lage 
concentraties gaat, is de ontwikkeling 
van de meetmethoden essentieel. 
Hierin zijn het afgelopen jaar mooie 
stappen gezet.’

het moment van bezinning
Specialisten deden in de periode 
2018-2019 veel ervaring op. Het 
chroom-6-dossier is relatief nieuw 
en dus hebben opdrachtgevers 
behoefte aan onderzoek. ‘Als experts 
hebben we veel toepassingen 

gUnstig: steeds
beter betroUwbare
onderzoekstools
op de markt
De juiste onderzoeksmethoden zijn essentieel willen we het chroom-6-dossier onder controle 
krijgen. Goed nieuws, want er zijn op dit gebied het afgelopen jaar belangrijke stappen gemaakt. 
Wil Klarenaar, materiaalkundig onderzoeker van SGS: ‘We doen veel nieuwe inzichten op die 
resulteren in betrouwbaardere en handzame onderzoeksmethoden. Vooruitstrevende laboratoria 
zijn ook druk bezig met RVA-accreditaties. Dit alles betekent dat we het beginstadium van 
ontwikkeling definitief voorbij zijn.’

gezien. We zijn dieper en dieper in de 
materie én de onderzoeksmethoden 
gedoken. De ontwikkelingen gingen 
snel. Iedere week waren er wel 
nieuwe aanscherpingen, inzichten 
en ervaringen. Als alles zo rap gaat, 
komt er vanzelf ook een moment van 
bezinning. Zie dit als het moment 
waarop we onze ervaringen willen 
vertalen naar een structurele 
methodeverbetering, waar we nog 
jaren mee vooruit kunnen.’

veel interessante ontwikkelingen
Er zijn interessante ontwikkelingen gaande 
wat betreft onderzoeksmethodieken. 
SGS heeft bijvoorbeeld een handzaam 
apparaat om op locatie chroom 
te detecteren. ‘Het gaat om de 

handheld XRF, dat sinds mei 2019 
een RVA-accreditatie heeft. Het is 
een uniek apparaat, want SGS is 
hiermee het enige geautoriseerde 
bedrijf dat in Nederland op locatie 
chroom kan onderscheiden.’ Verder 
zit SGS middenin het proces 
om ook een accreditatie voor de 
laboratoriumanalyse te verkrijgen. Ook 
is een 4-stappenplan ontwikkeld: hoe 
meer stappen opdrachtgevers nemen, 
hoe hoger de betrouwbaarheid over de 
aanwezigheid van chroom-6.

ConstrUCtieve stappen
Terugkomend op de validatie door 
derden en waarom dit zo belangrijk 
is? Wil Klarenaar: ‘Het onderstreept 
dat we wezenlijke stappen maken wat 

betreft onze onderzoekstechnieken. 
Bij een maatschappelijk thema als 
chroom-6 moeten opdrachtgevers 
kunnen vertrouwen op bewezen 
methodieken. De stappen die we nu 
zetten zijn constructief. Eerlijk gezegd 
had ik een jaar geleden absoluut 
niet kunnen bedenken dat we qua 
ontwikkeling nu op dit punt zouden 
staan.’ 

samenwerking laboratoria 
Het bijzondere is dat laboratoria ook 
samen durven optrekken in hun 
streven om de markt van de juiste 
onderzoekstools te voorzien. Wil 
Klarenaar: ‘Dat heeft een reden. Als 
laboratoria lopen we in deze fase 
van het chroom-6-dossier allemaal 

youtube.com
4 stappen analyse chroom-6

0:00 / 5:06
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4-STAPPENPLAN
CHROOM-6-INSPECTIE

WWW.SGS.COM

SGS IS THE WORLD’S LEADING INSPECTION, VERIFICATION, TESTING AND CERTIFICATION COMPANY

HXRF-METING
VELDONDERZOEK

VELDONDERZOEK

LABORATORIUM-
ONDERZOEK

LABORATORIUM-
ONDERZOEK

STAP 2 SNELTEST

LABORATORIUM-
ANALYSE

VERFMONSTER

STAP 3

STAP 4
GEDETAILLEERD

ONDERZOEK OP DE
SPECIFIEKE

VERFLAGEN MIDDELS
MICROSCOPIE

EN SEM/EDXA (*)

STAP 1

Wel
chroom

gemeten

Geen
chroom

gemeten

Onduidelijk
resultaat

Onduidelijk
resultaat

Chroom-6
gemeten

* Scanning Electron Microscopy/ Energy-Dispersive X-ray Spectroscropy

Verflaag is
chroomvrij

In de verflaag
is geen chroom
geconstateerd

Chroom-6
gemeten

Verflaag
bevat

chroom-6

Verflaag bevat
chroom-6 en

chroom-6-gehalte
is bepaald

In de verflaag
is chroom

geconstateerd

Geen
chroom-6
gemeten

Verflaag
bevat

chroom-3

Chroom
gemeten

Geen
chroom

gemeten

meer stappen betekent meer

betroUwbaarheid

Wil Klarenaar licht het 4-stappenplan toe: 

‘Dit zijn de vier stappen waarmee we 

chroom-6 onderscheiden. Je hebt minstens 

één stap nodig om te kunnen bepalen 

of het wel of niet om chroom-6 gaat. 

Hoe meer stappen je neemt, hoe meer 

overtuigend de conclusies. Overigens heeft 

elke stap zijn tekortkomingen. Denk aan de 

complexe verflagen, die soms zelfs in het 

laboratorium afwijkende uitslagen geven. 

Alle vier de stappen nemen, resulteert

in de hoogste betrouwbaarheid qua 

meetresultaten. Een alleenstaand

onderzoek of een combinatie van de

onderzoeksmethodieken is echter ook 

mogelijk.’   

wil klarenaar
senior ConsUltant 
bUilding materials sgs 

4-stappenplan
Chroom-6-inspeCtie
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tegen dezelfde problemen aan: we 
komen zeer complexe verflagen 
tegen, waardoor goede inventarisatie 
en analyse vaak lastig zijn. Feit is 
dat bij chroom-6 allerlei invloeden 
van buitenaf kunnen leiden tot niet-
voorspelbare chemische reacties. Dat 
maakt eenduidige analyse lastig. Daar 
willen we als onderzoeksinstanties 
iets mee en dus zoeken we de 
samenwerking op en delen we 
ervaringen.’

Uitzonderlijk!
Volgens de materiaalkundig 
onderzoeker is dit een goede zaak. 
‘Chroom-6 is een maatschappelijk 

‘ Feit is dat bij chroom-6 allerlei 
invloeden van buitenaf kunnen 
leiden tot niet-voorspelbare 
chemische reacties’

probleem. Het is fijn om binnen een 
uitdagend werkveld gelijkgestemde 
partners tegen te komen. Een aantal 
laboratoria is nu zelfs druk bezig om 
nog in 2019 tot een geharmoniseerde 
methodiek te komen. Wat mij betreft 
een uitzonderlijk vooruitstrevende 
situatie.’ Lees hierover meer op pagina 
18. 
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hoe Chroom-6 de
aannemerswereld
op zijn kop zet
‘Kankerverwekkend chroom-6 op vuurtorens in Vlieland en Scheveningen’, kopten de kranten en nieuwssites. 
Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor deze vuurtorens, legde de onderhoudswerkzaamheden aan deze 
objecten onmiddellijk stil. Voor aannemer SealteQ een flinke strop. ‘Onvoorstelbaar hoe groot de impact 
van chroom-6 is’, vertelt Robert Lunenborg, mede-eigenaar van SealteQ. In dit verhaal vertelt hij over zijn 
ervaringen en gaat hij in op de consequenties voor de aannemerswereld.

Chroom-6 is niet nieuw, de commotie 
rondom de stof wel. ‘Zolang ik in de 
onderhoudssector werk, kom ik al 
met chroom-6 in aanraking. In die 
dertig jaar tijd zijn we echter nooit op 
de mogelijke gevaren gewezen. De 
eerste keer dat we vanuit SealteQ met 
de risico’s geconfronteerd werden, 
was in 2017. We waren voor ProRail 

met onderhoudswerkzaamheden 
bezig aan staalconstructies. We 
hebben toen meteen de eerste 
richtlijnen opgesteld voor een veilige 
omgang met chroom-6.’ 

het tweede voorval
De tweede keer was tijdens de 
werkzaamheden voor Rijkswaterstaat 

aan enkele Nederlandse vuurtorens. 
‘Ons werd in 2018 de opdracht gegund 
om onder andere de oude coating 
van de vuurtorens van Vlieland en 
Scheveningen te verwijderen en 
een nieuwe coating aan te brengen. 
Onderdeel van de opdracht was 
om de gevaarlijke stoffen in kaart te 
brengen, waaronder chroom-6’, vertelt 
Lunenborg.

werk meteen stil gelegd 
Het onvermijdelijke bleek het geval: 
in de oude coatings werd chroom-6 
geconstateerd. Dit zet meteen een 
kettingreactie op gang. ‘Op het 
moment dat een kankerverwekkende 
stof mogelijk vrij zou kunnen komen, 
dan staat de veiligheid van mens en 
natuur centraal. Natuurlijk nemen we 
geen enkel risico. Daarom is het werk 
meteen stilgelegd. Hierdoor staat 
werkelijk alles op zijn kop. Planningen 
lopen uit, budgetten moeten 
aangepast worden, er moeten nieuwe 
maatregelen getroffen worden, er dient 
naar alle partijen gecommuniceerd te 
worden, en ga zo maar door.’

hoe nU verder?
Dat Lunenborg zich in veel situaties 
afvraagt hoe ernstig de situatie 
rondom chroom-6 nu werkelijk is, doet 
tijdens zo’n project niet ter zake. ‘Ik 
kan vinden dat de boel in sommige 
gevallen opgeblazen wordt, maar deze 
stof roept in deze fase nu eenmaal 
veel emoties op. Vandaar dat het 
onderhoud aan de vuurtorens per 
direct is stilgelegd. We zijn meteen 
met Rijkswaterstaat om tafel gaan 
zitten over hoe nu verder op technisch 
gebied, qua veiligheid en qua kosten.’

robert lUnenborg
mede-eigenaar sealteQ
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eerst overeenstemming
Er gingen maanden over deze 
lastige discussies heen. ‘Het is heel 
simpel: er moet overeenstemming 
komen. Omdat de verwijdering van 
chroom-6 nog in de kinderschoenen 
staat, is dit een proces dat tijd kost. 
Bovendien heeft Rijkwaterstaat 
meerdere vuurtorens in beheer. Dat 
werk is bij verschillende aannemers 
ondergebracht. Iedere aannemer is 
anders en komt ook weer met andere 
oplossingen. Kortom: keuzes maken is 
niet gemakkelijk. Bovendien is er veel 
geld mee gemoeid.’ 

gekozen voor indUCtiemethode
Voor de vuurtorens van Vlieland en 
Scheveningen is uiteindelijk gekozen 
om via een inductiemethode de 
coatings te verwijderen. Waarom dat 
volgens de mede-eigenaar de meest 
veilige aanpak was? ‘Deze vuurtorens 
hebben vlakke wanden van staal. 
Via inductie halen we de complete 
verflaag weg. We wilden vooral geen 
stoffen in de omgeving, want hiermee 
kan chroom-6 verspreid worden. 

Vooraf hebben we uitgebreid getest 
en gemeten of er inderdaad geen 
chroom-6 bij vrij kwam. We schakelden 
SGS in om er zeker van te zijn dat we 
de juiste dingen aan het doen waren.’

vergeet niet te CommUniCeren
Communicatie is tijdens het proces 
ontzettend belangrijk. De vuurtorens 
staan immers in een omgeving 
waar mensen wonen en recreëren. 
‘Chroom-6 roept overal en bij iedereen 
emoties op. Daar gaan we voorzichtig 
mee om. Zo hebben we - ook weer in 
samenwerking met SGS - veel energie 
gestoken in de communicatie met 
omwonenden. We informeerden over 
onze werkwijze, maar ook over de 
impact van onze werkzaamheden op 
de natuur.’

95% inmiddels verwijderd
Inmiddels is het overgrote deel van 
de gevaarlijke stof verwijderd. Met de 
nodige vertraging, dat wel. ‘Doordat 
we het werk stil moesten leggen, 
gingen we al snel richting winter. We 
kregen met heftige stormen te maken. 

We hadden de torens geseald, maar 
die bescherming waaide kapot. Het 
werk is uiteindelijk naar het voorjaar 
uitgesteld. Het gros van het werk 
zit er nu op. Er moeten alleen nog 
wat randjes en hoeken bijgewerkt 
worden. Hiervoor hebben we bij 
Rijkswaterstaat een plan ingediend.’

een lastig fenomeen
Chroom-6 blijft volgens Lunenborg 
op veel fronten voorlopig een lastig 
fenomeen. ‘Want hoe schadelijk is de 
stof in de meeste situaties (waarin het 
misschien niet eens meer chroom-6 
is) nou echt? Hier moet uitsluitsel 
over komen. Op basis hiervan kunnen 
opdrachtgevers goede protocollen en 
richtlijnen opstellen, zodat serieuze 
partijen zich op kwalitatief gebied 
kunnen onderscheiden van de rest. 
Voor nu blijft het nog even lastig. Alles 
stagneert. Neem de maanden waarin 
we het werk stil hebben moeten 
leggen. Onze mensen zijn dan letterlijk 
niet aan het werk. Voor aannemers én 
opdrachtgevers is dit een onmogelijke 
situatie.’ 

hier werd 
Chroom-6
aangetroffen

Uit een inventarisatie van 
NedTrain bleek dat chroom-6 
voor kan komen op het 
Intercityrijtuig, de ICR.
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rijksopdraChtgevers
lanCeren protoCol veilig 
werken Chroom-6
Een prima ontwikkeling wat betreft veilig werken met chroom-6: de rijksopdrachtgevers ProRail, 
Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf lanceerden onlangs het Beheersregime chroom-6. 
Doel van het protocol? Iedereen die met chroom-6 werkt een handreiking bieden om veilig 
chroom-6-houdende coatings te bewerken en te verwijderen. 

Chroom-6 is in korte tijd aan het 
uitgroeien tot een volwassen dossier. 
Allerlei verschillende marktpartijen 
plaatsen de ervaringen, inzichten 
en ontwikkelingen in perspectief, 
en komen op basis hiervan met 
structurele antwoorden die het 
chroom-6-dossier van steeds betere 
en concretere inhoud voorzien. 
Het nieuwe beheersregime van 
ProRail, Rijkswaterstaat en het 
Rijksvastgoedbedrijf is hier een goed 
voorbeeld van. In het protocol staan 
de maatregelen om blootstelling aan 
chroom-6 te voorkomen helder op een 
rij. 

goed voorbeeld doet volgen
Overigens waren de 
rijksopdrachtgevers ook de 
aangewezen partijen om met het 
protocol te komen. Zij dienen het 
goede voorbeeld te geven en zetten 
met het beheersregime een stap in 
de juiste richting om gezond en veilig 
werken te bevorderen. De concrete 
maatregelenmix biedt duidelijkheid en 
geeft aan hoe in verschillende chroom-
6-situaties te handelen. Het protocol 
is voor iedereen beschikbaar en is bij 
overheidsklussen leidend. 

preventieve maatregelen op een rij
Concreet betekent dit dat de 
rijksopdrachtgevers in de bouw en 
infra vanaf nu werken met een streng 
protocol. Er gelden voor vaklieden 
strikte preventieve maatregelen als 
het gaat om hygiëne, het dragen van 
handschoenen en maskers. Bovendien 
zijn er specifieke maatregelenmatrices 

opgesteld voor het bewerken van 
de constructies, het reinigen en het 
verwijderen van coatings door middel 
van droge en natte methoden.     

ervaringen waalbrUg in protoCol 
verwerkt
Op de voorpagina van het 
beheersregime staat een afbeelding 
van de Waalbrug in Nijmegen. 
Niet voor niets. Deze brug was 
het afgelopen jaar een ‘proeftuin’ 
voor het veilig verwijderen van 
chroom-6. Nadat Rijkswaterstaat 
ontdekte dat er over de gehele 
brug chroom-6 in de verflagen zat, 
moesten er 140 vergunningen, 
ontheffingen, meldingen, werk- en 
veiligheidsplannen worden aangepast. 
Mede om dit soort situaties te 
voorkomen, zijn alle ervaringen in het 
nieuwe beheersregime verwerkt. 

regime in ontwikkeling
Rijkswaterstaat, ProRail en 
Rijksvastgoedbedrijf geven aan de 
komende periode te gebruiken om 
meetgegevens te verzamelen van 
onderzoeken naar de emissie van 
chroom-6 tijdens het bewerken of 
verwijderen van coatings. Als de 
onderzoeksresultaten tot nieuwe 
inzichten leiden, dan wordt ook het 
beheersregime aangepast. 

de algemene maatregelen die altijd 

gelden

Persoonlijke hygiëne

•  Op de werkplek waar blootstelling aan 

chroom-6-houdende stof of dampen 

mogelijk is, wordt niet gegeten, gedronken 

of gerookt.

•  Handen wassen: voorafgaande aan eten, 

drinken, roken of sanitaire stop.

•  Douchen als haren na afloop van de

    werkzaamheden merkbaar onder het stof 

zitten.

borging van de maatregelen

•  Het geven van voorlichting en instructie 

over de specifieke maatregelen die

   samenhangen met chroom-6 in die

   werksituatie.

•  Biologische monitoring in urine voor 

iedereen met een relevante blootstelling 

aan chroom-6. Biologische monitoring dient 

begeleid te worden door een hierin

   gespecialiseerde arbeidshygiënist in

   samenwerking met een bedrijfsarts.

•  Vrijgave van het werkgebied: na

   schoonmaken een visuele inspectie op

   de aanwezigheid van stof. 

nieUwsgierig naar het protoCol?

Het protocol chroom-6 is beschikbaar op

Arboportaal.nl, de website van de

overheid over gezond en veilig werken. Zoek 

hiervoor naar: beheersregime chroom-6.



Chroom-632 33in de praktijk infographiCinfographiC

VEILIG WERKEN MET CHROOM-6

ADVIES EN PROJECTBEGELEIDING

We staan u graag bij in het gehele traject: van beleid en 

protocollen tot aanbestedingsbegeleiding en communicatie.

IK WIL EEN GECOATE OF GEVERFDE TOEPASSING 
SCHOONMAKEN, SCHUREN OF BEWERKEN. HOE 
WEET IK OF IK TE MAKEN HEB MET CHROOM-6? 

Aan de hand van een scan en sneltest tonen 
we binnen vijf minuten bij u op locatie aan of 
er chroom-6 in de verflagen zit. Voor specifieke 
informatie over de samenstelling, doen we een 
aanvullende analyse in ons laboratorium.

HOE HOUD IK TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN 
GRIP OP DE SITUATIE?

Tijdens de sanering of bewerking geven we 
met luchtmetingen feitelijk inzicht in de 
emissie van chroom-6. Deze gegevens kunt u 
gebruiken voor toekomstige werkzaamheden, 
bijvoorbeeld om de werkwijze aan te passen 
als de emissie lager is dan verwacht. Zo 
houdt u grip op de veiligheid voor mens en 
milieu, én op de kosten.

ALS IK TE MAKEN HEB MET CHROOM-6, HOE KOM 
IK HIER DAN OP EEN VEILIGE MANIER VANAF?

Afhankelijk van wat u met de toepassing wilt 
doen, maken we een risicobeoordeling en 
plan van aanpak voor u. In veel gevallen 
adviseren we om een gespecialiseerde
saneerder in te schakelen. Hij zorgt ervoor 
dat chroom-6 op een veilige en efficiënte 
manier wordt verwijderd.

HOE WEET IK OF DE LOCATIE WEER VEILIG IS 
NA DE SANERING OF BEWERKING?

Met een zorgvuldige eindcontrole geven we aan 
of de locatie weer veilig is voor mens en milieu.

WAAR LAAT IK HET CHROOM-6 HOUDEND 
RESTMATERIAAL?

Als u een saneerder heeft ingeschakeld, zal hij 
het restmateriaal afvoeren. Als u de bewerking 
zelf heeft gedaan, dan moet u het chroom-6 
houdende materiaal afvoeren in een aparte 
afvalstroom. Wij adviseren u hierbij.

ER BLIJVEN NA DE BEWERKING NOG 
TOEPASSINGEN ACHTER OP ONZE LOCATIE 
WAAR CHROOM-6 IN ZIT. WAT DOE IK HIERMEE?

We maken samen met u een beheersplan, 
waarin staat onder welke omstandigheden de 
chroom-6 houdende toepassingen kunnen blijven 
zitten. Zo zorgt u voor een veilige woon- en 
werksituatie.

Chroom-6 wordt aan lak of (grond)verf toegevoegd om het te versterken of om roesten te voorkomen. Veel 

kozijnen, hekwerken, bruggen, installaties en vaar- of voertuigen zijn met chroom-6 houdende verf bewerkt. 

Bij onderhoud of bewerking van chroom-6 houdende verflagen kan deze stof vrijkomen in rook-, damp- en/of 

stofvorm. Dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Chroom-6 kan op drie manieren in het lichaam terechtkomen: 

door inslikken (maag), door inademen (longen) of via de huid. Om dit te voorkomen zijn onderzoek en extra 

veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. SGS helpt u van A tot Z bij al uw vraagstukken rondom chroom-6. Dankzij 

onze unieke onderzoeksmethode, ons complete aanbod aan diensten en wereldwijde netwerk ontzorgen we u 

snel en efficiënt. 
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SGS helpt u van A tot Z bij al uw vraagstukken rondom chroom-6. Dankzij onze unieke 
onderzoeksmethode, ons complete aanbod aan diensten en wereldwijde netwerk ontzorgen 
we u snel en efficiënt.

we snel bij u op locatie aan of er chroom-6 
in de verflagen zit. Voor specifieke informatie 
over de samenstelling, doen we een 
aanvullende analyse in ons laboratorium.
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‘onze sUCCesvolle
maakindUstrie is nU
nog onlosmakelijk
verbonden met Chroom-6’
Ooit beseft hoe belangrijk de maakindustrie voor Nederland is? ‘Het is dé reden dat we als relatief klein 
land de negentiende economie van de wereld zijn’, vertelt Egbert Stremmelaar, directeur van Vereniging 
Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION). Voor de succesvolle maakindustrie zijn we sterk 
afhankelijk van een state-of-the-art oppervlaktebehandelingsindustrie. Hier komt chroom-6 om de hoek 
kijken. Het standpunt van ION? ‘Vervang chroom-6 als het kan. En autoriseer het als het moet én veilig kan.’ 

egbert Stremmelaar, directeur Vereniging ion:

ION profileert zich als een 
branchevereniging 4.0. Stremmelaar: 
‘We lobbyen niet zozeer voor 
de oppervlaktebehandelende 
industrie alleen, als wel voor een 
sterk Nederland en dus een sterke 
Nederlandse maakindustrie. Hierbij 
opgemerkt dat we ons ook inzetten 
voor veilige arbeidsplaatsen en een 
goed milieu. Het komt erop neer dat 
we een holistische blik op Nederland 
hebben. We kunnen chroom-6 wel uit 
de maatschappij willen bannen, maar 
hierdoor komt de maakindustrie in de 
problemen, terwijl de risico’s goed te 
beheersen zijn. We moeten dus terug 
naar de bron. Er moet opheldering 
komen. Want wat is chroom-6 precies? 

Hoe gevaarlijk is het nu echt? En hoe 
gaan we hier op slimme manieren 
mee om?’

oppervlaktebehandeling is overal
Stremmelaar vergelijkt 
oppervlaktebehandeling met lucht. 
Het is overal. Het is zo gewoon dat 
we het niet eens meer zien. Maar alle 
(gebruiks)voorwerpen, gebouwen, 
vervoersmiddelen en infrastructurele 
werken zijn tot in de kleinste details 
van een oppervlaktebehandeling 
voorzien. Was dat niet het geval, 
dan zouden gebouwen, bruggen, 
deurknoppen en fietsen roesten 
of rotten. Gereedschappen, zoals 
beitels en boren, zouden niet de 

juiste eigenschappen hebben. En 
vele voorwerpen zouden er niet mooi 
uitzien vanwege de afwerking en kleur. 

Chroom-6 in verf
Al met al is chroom - met als 
productiestof chroom-6-verbindingen 
– net als vele andere stoffen belangrijk 
voor de maakindustrie. ‘Het is ideaal 
voor het verkrijgen van specifieke 
eigenschappen en komt onder andere 
voor als pigment. Het wordt bovendien 
gebruikt vanwege een sterke hechting 
tussen lagen, als slijtvaste laag en 
voor de wering van roest. Vanaf 
1994 moest er een doodskop op de 
etikettering van chroom-6-houdende 
stoffen geplaatst worden. Door de 
markt en door kennisinstellingen 
is vanaf toen naar alternatieven 
gezocht. Voor additieven in verf zijn 
ook goede alternatieven gevonden. 
De verf met chroom-6 werd hierdoor 
steeds minder gebruikt. Momenteel 
gebruiken we de verven met chroom-
6-verbindingen alleen nog in heel 
bijzondere gevallen, zoals bijvoorbeeld 
in de luchtvaart. Dit omdat de coatings 
voor vliegtuigen vallen onder de 
certificering van het vliegtuig en exact 
moeten worden aangebracht zoals 
in het technisch constructiedossier 
omschreven. Doe je dat niet, dan 
vervalt de goedkeuring en moet deze 
opnieuw verkregen worden. Er zijn 
echter heel veel objecten (gebouwen, 
infrastructuur en industrie) waar de 
verf in het verleden is gebruikt. Daar 
moeten we uiteraard wel veilig de 
verf verwijderen, bijvoorbeeld bij 
renovaties en overhauls.’

wel kankerverwekkend, maar niet 
gevaarlijk 
Chroom-6 komt op veel meer plekken 
in onze maatschappij voor. Zonder 
gevaar, benadrukt Stremmelaar. 
‘Binnen de oppervlaktebehandeling 
zijn er honderden processen en 
tienduizenden producten waar 
chroom-6-verbindingen aan te pas 
komen. In vrijwel alle gevallen worden 
chroom-6-houdende stoffen verwerkt 
in gesloten gebouwen en door 
professionals. Een eigenschap van 
chroom-6 is zonder discussie dat het 

egbert stremmelaar
direCteUr vereniging 
indUstrieel 
oppervlaktebehandelend 
nederland (ion)
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kankerverwekkend is. Hier komen ook 
alle emoties rondom de stof vandaan. 
Maar we gaan in al deze commotie 
voorbij aan het feit dat de risico’s 
bij het gebruik van chroom-6 goed 
beheersbaar zijn.’ 

statement rivm
Hij verwijst naar een statement van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM): ‘Bij normaal 
gebruik van chroomhoudende 
materialen, zoals het aanraken 
van materiaal waarbij chroom-6 is 
gebruikt, verchroomde voorwerpen 
en geverfde oppervlakken, treden 
geen gezondheidsrisico’s op. In 
verchroomde voorwerpen is zelfs 
geen chroom-6 meer aanwezig. Bij 
geverfde oppervlakken is het chroom-6 
dusdanig gebonden dat er bij normaal 
gebruik geen blootstelling zal zijn.’

van een totaal andere orde: asbest
Vereniging ION durft vanuit deze feiten 
duidelijk stelling te nemen: vervangen 
als het kan, en autoriseren als het 
moet en veilig kan. ‘Let wel: chroom-6 
is wezenlijk anders dan een stof als 
asbest. Het verspreidingsgebied 
van asbest is groter. Asbest is 
altijd verwerkt in het eindproduct, 
terwijl chroom-6 vrijwel altijd een 
productiestof is. Asbest verstuift bij 
broosheid en veroudering ook heel 
gemakkelijk. In het geval van verf met 
een chroom-6-component; chroom-6 
blijft onder alle omstandigheden een 
vaste stof. De risico’s zijn bewezen 
goed beheersbaar. Alleen bij het 

intensief bewerken van geverfde 
oppervlakken, zoals bij het schuren 
of slijpen, zal in de ontstane 
stof chroom-6 aanwezig zijn. Bij 
onvoldoende maatregelen kan die stof 
ingeademd worden en kan chroom-6 
in de longen komen. Dan kunnen dus 
wel situaties ontstaan die nadelig zijn 
voor de gezondheid.’

hoe zit het met de Chromen kraan?
Laten we dus vooral realistisch 
blijven, is de oproep van Vereniging 
ION. ‘Natuurlijk moeten we de juiste 
maatregelen nemen en moeten we 
voorzichtig zijn. Dat is onze plicht 
bij alle SVHC- en CMR-stoffen. 
Maar we moeten ook beseffen dat 
de producten die uit Nederlandse 
fabrieken komen geen chroom-6 
bevatten. Zo is een kraan die met 
chroom-6 behandeld is, metallisch 
chroom geworden. Als je je aan een 
kraan stoot, dan krijg je hooguit een 
dikke lip. Natlak waar chroom-6 aan is 
toegevoegd, is een heel ander verhaal. 
Dat is dan ook meteen de grote 
uitzondering.’

inzoomend op een mogelijk 
totaalverbod
Als het aan de branchevereniging ligt, 
dan wil de maakindustrie chroom-6 
op een gecontroleerde, veilige en 
milieuvriendelijke manier blijven 
gebruiken. ‘Voor veel van onze 
processen zijn de komende twintig 
jaar simpelweg geen alternatieven 
voorhanden. Een totaalverbod of een 
korte autorisatieperiode zou funest 

zijn. In Nederland wordt in algemene 
zin veilig met chroom-6 gewerkt. 
Iedereen kan bedenken wat er gebeurt 
als we deze processen in Europa niet 
meer toestaan en landen als China, 
India, Maleisië, Marokko en Turkije de 
productie overnemen.’

onzekerheid legt maakindUstrie 
lam
De dreigende korte autorisatieperiode 
op chroomtrioxide hangt als het 
zwaard van Damocles boven de 
Nederlandse maakindustrie. ‘Bedrijven 
houden niet van onzekerheid. Het 
legt ontwikkeling en vooruitgang 
lam. We hebben bedrijven die 
zeggen dat ze de afgelopen jaren 
hadden kunnen groeien, maar dat ze 
installaties niet uit durven breiden. 
Een rapport toont aan dat een 
autorisatieperiode korter dan vier 
jaar - of geen verlening van autorisatie 
- resulteert in 300.000 werklozen 
in Europa. De impact is enorm. Dat 
komt omdat de maakindustrie zo 
afhankelijk is van deze vorm van 
oppervlaktebehandeling. De industrie 
komt op sommige plekken letterlijk 
stil te liggen bij een dergelijke 
autorisatieperiode’, weet Stremmelaar. 

nederland staat niet alleen
De visie van ION op chroom-6, 
waarin dus ook de economische 
component meeweegt, komt overeen 
met de zienswijze van veel andere 
Europese landen. Wel hebben we 
in Nederland een extreem lage 
blootstellingswaarde; 1µg/m³. In 
andere landen ligt dat meestal hoger. 
‘We zijn in Nederland zeker niet 
verkeerd bezig met chroom-6. Er 
is vanuit Inspectie SZW een strikte 
handhaving en de meeste bedrijven 
weten ook maar al te goed hoe met 
SVHC- en CMR-stoffen als chroom-6 
om te gaan. Nu moeten we de heftige 
emoties rondom chroom-6 nog zien te 
verminderen. Het is belangrijk op een 
realistische wijze met risico’s om te 
gaan. De juiste verhalen en informatie 
moeten het grote publiek bereiken.’ 

hier werd
Chroom-6
aangetroffen

Op de karakteristieke 
‘zuurstok’, de vuurtoren in 
Nieuw-Haamstede, werd 
in de zomer van 2018 bij 
onderhoudswerkzaamheden 
chroom-6 gevonden.
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