
DE FEITEN CADMIUM
In de EU worden naar schatting 10.000 werknemers potentieel blootgesteld aan cadmium en cadmium 
verbindingen. Blootstelling aan cadmium bij werknemers kan plaatsvinden bij het smelten en zuiveren 
van metalen of bij industriële installaties die batterijen, coatings of kunststoffen produceren. Blootstelling aan cadmium 
op gevaarlijke niveaus kan voorkomen bij functies waarin werknemers worden blootgesteld aan cadmiumstof of dampen, 
als verbindingen of oppervlakken met cadmium verhit worden, of als werknemers lassen of snijden met materialen of 
soldeermiddelen die cadmium bevatten. De belangrijkste blootstellingsroute is door het inademen van stof en dampen. 
Incidenteel kan sprake zijn van inslikken van stof via stof op de handen. Cadmium- en cadmiumverbindingen worden door 
de IARC geclassificeerd als Groep 1-carcinogeen, wat betekent dat het wordt gezien als een duidelijke oorzaak van kanker 
bij mensen. Cadmium- en cadmiumverbindingen veroorzaken kanker aan de longen, maar er bestaan ook associaties met 
kanker aan de nieren en prostaat.

Waar komen de risico’s voor 

Blootstelling aan cadmium kan in veel industrieën 
voorkomen. De potentiele blootstelling is het grootst 
bij werknemers werkzaam in de cadmiumproductie en 
-raffinage, productie van Ni-Cd-batterijen, galvanisering, 
pigmentfabricage en lasoperaties. Blootgestelde 
werknemers werken vooral in de bouw, de vervaardiging 
van metaalproducten (met name batterijen), de 
non-ferrometaalindustrie en de vervaardiging van 
kunststofproducten. 

Over de stof

Cadmium is een element dat van nature voorkomt 
in de aardkorst. Cadmium metaal heeft specifieke 
eigenschappen zoals een hoge weerstand tegen corrosie, 
een lage smelttemperatuur en hoge thermische en 
elektrische geleidbaarheid, waardoor het voor een breed 
scala aan industriële toepassingen geschikt is. Het zachte, 
geurloze, zilver-witte metaal werd eerst gebruikt in 
verfpigmenten en als vervanging voor tin. 

Tegenwoordig wordt ongeveer driekwart van het cadmium 
gebruikt als een elektrodecomponent in alkalinebatterijen, 
de rest wordt gebruikt in pigmenten, coatings en 
afwerklagen of als stabilisator voor kunststoffen.

Van symptomen tot ziekte

Blootstelling aan cadmium kan plaatselijke huid- of 
oogirritatie veroorzaken. Acute blootstelling door inademing 
(hoge blootstelling in een korte periode) kan leiden tot 
griepachtige symptomen (rillingen, koorts en spierpijn) 
en kan de longen beschadigen. Chronische blootstelling 
(laag niveau gedurende langere tijd) kan leiden tot nier-, 
bot- en longaandoeningen. De primaire en meest ernstige 
gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan 
cadmium zijn nierdisfunctie, longkanker en prostaatkanker.

De latentietijd tussen blootstelling en cadmium 
gerelateerde kanker is ongeveer 10 jaar.

Wat je kan doen

Voer continu de juiste blootstellingsmetingen uit, zodat 
bekend is wanneer er actie moet worden ondernomen. 
Onderzoek of werknemers vroege symptomen melden. 
Medewerkers moeten zich bewust zijn van de gevaren van 
blootstelling aan cadmium op de werkplek.

De meest effectieve manier om blootstelling aan een 
gevaarlijk metaal zoals cadmium te voorkomen, is door 
middel van eliminatie of vervanging. Substitutie met 
minder giftige alternatieven voor cadmium is mogelijk voor 
oplaadbare batterijen (nikkelmetaalhydride), galvanisatie 
(zink, damp aangebracht aluminium), pigmenten 
(ceriumsulfide) en stabilisatoren van kunststof. 
Administratieve maatregelen omvatten het beperken van 
de duur dat een werknemer werkzaamheden verricht 
met potentiële blootstelling aan cadmium. Persoonlijke 
beschermingsmiddelen bestaan uit het dragen van de 
juiste adembescherming en kleding, maar mogen alleen als 
laatste redmiddel worden gebruikt, na het introduceren van 
technische oplossingen.
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