
BEHEERSINDEX CHROOM-6
Deze beheersindex is opgesteld op basis van de beschikbare kennis en onderzoeksdata in de markt en is 
gebaseerd op standaard situaties. De praktijk leert echter dat geen enkele situatie hetzelfde is. Wilt u zeker 
weten welke beheersmaatregelen passen bij uw specifieke situatie? Laat dan altijd een blootstellingsonderzoek 
uitvoeren. 

BEWERKINGSMETHODEN 
CATEGORIE 3
Zeker een verhoogd 
blootstellingsrisico

VERWACHTE CONCENTRATIE
CHROOM-6 (TGG) 
> 1µg/m³ 

 Afblazen van behandeld 
 oppervlak met perslucht

Handmatig schuren 
(mbv schuurpapier korrel 
80/100/120)

Inductie

Frezen

Machinaal schuren

Schoonmaken/vegen

Slijpen met afbraamschijf

Stralen (sponsjet korrels)

Thermisch gutsen

BEWERKINGSMETHODEN 
CATEGORIE 1
Geen verhoogd 
blootstellingsrisico

VERWACHTE CONCENTRATIE
CHROOM-6 (TGG) 
< 0,1µg/m³ 

Afbijten losweken

Handmatig nat schuren

Hydraulisch knippen

Knippen

Losbouten

BEWERKINGSMETHODEN 
CATEGORIE 2
Mogelijk een verhoogd 
blootstellingsrisico

VERWACHTE CONCENTRATIE
CHROOM-6 (TGG) 
Tussen 0,1µg/m³ en 1µg/m³ 

Abrasief snijden 
(waterstralen)

Boren

Demontage kozijn

Doorslijpen

Glaslatten verwijderen met 
breekijzer

Heet stoken (vaak 
voorafgaand aan lassen)

Laser reinigen

Poetsen met natte doek

Schoonmaken/stofzuigen

Snijbranden

Stoomcleanen

Vegen met bobcat 

Vegen met borstel

Vervangen filters

Zagen

BEWERKINGSMETHODEN 
CATEGORIE 3 PLUS
Zeker een verhoogd 
blootstellingsrisico

VERWACHTE CONCENTRATIE
CHROOM-6 (TGG) 
> 1µg/m³ 
 

Gritstralen

Hogedruk water- en 
gritstralen

Hogedruk water- en 
gritstralen en additief  
nadat oppervlak is 
behandeld met gel

Hogedruk waterstralen

Vacuümstralen

 Lassen
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CATEGORIE 1
Geen verhoogd 
blootstellingsrisico

EINDCONTROLE
Minimaal visuele inspectie 
door geaccrediteerd 
laboratorium of kundig 
personeel

CATEGORIE 2
Mogelijk een verhoogd 
blootstellingsrisico

EINDCONTROLE
Minimaal visuele inspectie 
door geaccrediteerd 
laboratorium. Aanvullend 
onderzoek op basis van 
eindcontroleprotocol 
(pagina 3)

CATEGORIE 3 
Zeker een verhoogd 
blootstellingsrisico

EINDCONTROLE
Minimaal visuele inspectie 
door geaccrediteerd 
laboratorium. Aanvullend 
onderzoek op basis van 
eindcontroleprotocol 
(pagina 3)

CATEGORIE 3 PLUS 
Zeker een verhoogd 
blootstellingsrisico

EINDCONTROLE
Minimaal visuele inspectie 
door geaccrediteerd 
laboratorium. Aanvullend 
onderzoek op basis van 
eindcontroleprotocol 
(pagina 3)

Afscherming 
werkgebied

Afscherming 
werkgebied

Afscherming 
werkgebied

Afscherming 
werkgebied

Bronmaatregelen 
(specificeren)

Bronmaatregelen 
(specificeren)

Bronmaatregelen 
(specificeren)

Volgelaats 
adembescherming (P3)

Volgelaats 
adembescherming (P3)

Volgelaats 
adembescherming 
onafhankelijk

Bewerkingsspecifieke 
maatregelen, zoals een 
straal- of laspak

Afspoelbare overall 
(type 3-4-5) 

Afspoelbare overall 
(type 3-4-5) Afspoelbare overall 

(type 3-4-5) Decontamineren na 
werkzaamheden 

Onderdruk in 
werkgebied Onderdruk in 

werkgebied Decontamineren na 
werkzaamheden Decontamineren na 

werkzaamheden 

Persoonlijke hygiëne Overschoentjes Overschoentjes Overschoentjes

Persoonlijke hygiëne Persoonlijke hygiëne Persoonlijke hygiëne

Handschoentjes Handschoentjes Handschoentjes Handschoentjes

BEHEERSMAATREGELEN BEHEERSMAATREGELENBEHEERSMAATREGELEN BEHEERSMAATREGELEN



Met een eindinspectie toetsen we of een ruimte na een chroom-6 verontreiniging veilig begaanbaar is zonder 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Er zijn verschillende situaties waarin een verontreiniging kan 
ontstaan:  
 Ongecontroleerd: bij een calamiteit, ondeskundig handelen of externe factoren.   
 Gecontroleerd: zoals bij het stralen of schuren van chroom-6 houdende materialen. 

ONDERZOEKSMETHODES 
Zo’n eindcontrole kan in verschillende gradaties worden uitgevoerd. Het varieert in type onderzoek en in het veiligheidsniveau: 
van de basis (een visuele inspectie) tot steeds verdergaande zekerheid. Hieronder vindt u de opties:

EINDINSPECTIE CHROOM-6 
VOOR OPLEVERING

In dit meest uitgebreide onderzoek bemonsteren we ook ruwe, moeilijk 
reinigbare oppervlakken met veegmonsters. Op deze oppervlakken is de 
kans groot dat we (een lage concentratie) chroom-6 aantreffen. Ook in 
dit geval kan bij een detectie van chroom-6 een concentratie in de lucht 
ontstaan die de grenswaarde overschrijdt.

Een opgeleide analist inspecteert o.a. of de ruimte goed is gereinigd 
en vrij van visueel waarneembaar stof. Dit kunnen situaties zijn in een 
binnen- of buitensituatie waarbij het chroom-6-houdende object in zijn 
geheel (zonder bewerkingen) wordt gedemonteerd en afgevoerd.

Hiermee combineert u bovenstaande stappen in één onderzoek. We 
bemonsteren niet visueel waarneembaar stof in de lucht én op vlakke 
oppervlakken. Na analyse in het laboratorium bepalen we of het stof 
chroom-6-houdend is en concluderen we of het actuele risico in de ruimte 
boven of onder de grenswaarde ligt.

Als aanvulling op de visuele inspectie nemen we een monster door met 
een pomp lucht aan te zuigen. Met een filter worden stof en andere 
substanties opgevangen. Deze filter analyseren we in het laboratorium om 
te bepalen of, en hoeveel chroom-6 erop wordt aangetroffen.

Op basis van de meting trekken we de conclusie over het actuele risico:
 Boven de grenswaarde: ruimte is niet veilig te betreden.
•    Onder de grenswaarde: ruimte is te betreden, maar er zijn 
 mogelijk aanvullende maatregelen nodig.

In plaats van de actieve luchtmeting is het ook mogelijk om de visuele 
inspectie te combineren met veegmonsters. We nemen veegmonsters 
van niet visueel waarneembaar stof dat op vlakke oppervlakken ligt. We 
onderzoeken in het laboratorium of het stof chroom-6-houdend is (en dus 
relatief makkelijk in de lucht kan komen).
 
We bemonsteren veegmonsters van 10 bij 10 cm op vlakke, goed 
reinigbare oppervlakken. Wordt er chroom-6 gedetecteerd? Dan kunnen 
we aannemen dat er een verhoging van de concentratie in de lucht kan 
ontstaan die boven de grenswaarde van 1µg/m³ ligt.

VISUELE INSPECTIE

VISUELE INSPECTIE MET
ACTIEVE LUCHTMETING

VISUELE INSPECTIE EN 
VEEGMONSTERS 
OP VLAKKE OPPERVLAKKEN

VISUELE INSPECTIE, ACTIEVE 
LUCHTMETING EN VEEGMONSTERS 
OP VLAKKE OPPERVLAKKEN

VISUELE INSPECTIE, ACTIEVE 
LUCHTMETING EN VEEGMONSTERS 
OP VLAKKE EN MOEILIJK 
REINIGBARE OPPERVLAKKEN
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EINDCONCLUSIE
De eindconclusie van het onderzoek 
bestaat uit een aantal deelconclusies. 
Pas als alle deelconclusies positief 
zijn, is de eindconclusie positief. Bij 
het meest complete onderzoek zijn er 
bijvoorbeeld drie deelconclusies, die 
van: 
1. De visuele inspectie
2. De actieve luchtmeting
3. De veegmonsters

ANALYSETERMIJN
De normale analysetermijn bedraagt 3 
tot 5 werkdagen. Is er meer haast bij 
geboden? Voor een kortere doorlooptijd 
van de analyse gelden aanvullende 
toeslagen:
• Spoedanalyse monsters <48 uur 
 30% toeslag
• Spoedanalyse monsters <24 uur
 50% toeslag
• Spoedanalyse monsters <12 uur
 100% toeslag

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Bij het uitvoeren van een chroom-6-eindcontrole hanteert SGS de volgende PBM’s;
• De inspecteur/laborant is voorzien van: 
 • Een volgelaatsmasker met P3-filter
 • Een vocht- en luchtdichte tyvek
 • Handschoenen
 • Veiligheidslaarzen of -schoenen
 • Evt. overige voorzieningen (zoals valbeveiliging)
• Op locatie dient een decontaminatie-unit aanwezig te zijn (minimaal 3-traps waarbij er in 
 de vuile ruimte een extra afspoelgelegenheid is). Indien nodig kan SGS deze 
 verzorgen.

CONTACT
SGS
+31 (0)88 214 66 00
nl.search.chroom6@sgs.com
www.sgssearch.nl

AANVULLENDE INFORMATIE:
• De waarde van veegmonsters wordt uitgedrukt in µg/cm².
• De grenswaarde voor chroom-6 in de lucht is 1µg/m³.
• De actieve luchtmeting duurt ca. 100 minuten.
• Luchtmetingen en veegmonsteranalyses voeren we 
 gelijkwaardig aan de NIOSH 7605 uit.

 De luchtmeting is ‘actief’: door de lucht in beweging te 
 brengen simuleren we het gebruik van de ruimte. Hierdoor 
 komt niet visueel waarneembaar stof in de lucht dat mogelijk 
 wel chroom-6 bevat. Dat stof wordt meegenomen in de
 bemonstering.


