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In de EU worden naar schatting 1.5 miljoen werknemers potentieel blootgesteld aan
lood en anorganische loodverbindingen. Blootstelling aan lood bij werknemers komt
het meest voor door inademen van loodrook of loodhoudend stof en absorptie van
lood via de luchtwegen. Blootstelling aan lood wordt in verband gebracht met een
verhoogd risico op long-, maag- en urineblaaskanker. Het sterkste epidemiologische
bewijs bestaat voor long- en maagkanker, die zwak maar consequent geassocieerd zijn
met beroepen en industrieën waar sprake is van blootstelling aan lood. Lood wordt
door de IARC geclassificeerd als Groep 2B carcinogeen, wat betekent dat het een stof is
die waarschijnlijk kankerverwekkend is voor mensen.

Waar komen de risico’s voor
Looddampen komen vrij tijdens het bewerken van metaal,
bij verhitten of bij solderen met lood. Loodstof wordt
geproduceerd als metaal wordt gesneden of als loodverf
wordt geschuurd of verwijderd met een warmtepistool.
Looddampen en loodstof hebben geen geur, dus is het
vaak niet duidelijk dat er sprake is van blootstelling. Hoewel
gebruik afneemt, wordt lood nog steeds in veel industrieën
gebruikt zoals de bouw, mijnbouw en de maakindustrie. In
elk van deze industrieën lopen werknemers het risico op
blootstelling aan lood, door inademen, inslikken of direct
contact.

Over de stof
Lood komt van nature in kleine hoeveelheden in de aardkorst
voor als blauwgrijs zwaar metaal. Het kan worden gebruikt
als een puur metaal, als legering

met een ander metaal of
als een chemische verbinding. Lood wordt veel gebruikt
voor loodaccu’s van auto’s, een type oplaadbare elektrische
batterij met een bijna zuivere loodlegering.

Wat je kan doen
Lood wordt ook gebruikt bij de productie van munitie,
metaalproducten (soldeer en buizen) en toepassingen
voor het afschermen van röntgenstralen. Vanwege
gezondheidseffecten is het gebruik van lood in verven en
keramische producten, breeuwen en pijpsoldeer de laatste
jaren drastisch verminderd.

Van symptomen tot ziekte
Lood komt via de longen in het bloed, waar het
verschillende orgaansystemen kan beschadigen.
Korte termijn blootstelling aan lood kan leiden tot
buikpijn, hoofdpijn en vermoeidheid. Langdurige
blootstelling aan lood kan leiden tot buikpijn, depressie,
misselijkheid, hartaandoeningen, nieraandoeningen en
vruchtbaarheidsproblemen. De precieze mechanismen
waardoor lood kanker veroorzaakt zijn onbekend.
Loodverbindingen lijken niet direct genetische schade
te veroorzaken, maar lijken dit te doen via verschillende
indirecte mechanismen, waaronder remming van
DNA-synthese en -herstel, oxidatieve schade en interactie
met DNA-bindende eiwitten en tumor-suppressor-eiwitten.

Voer continu de juiste blootstellingsmetingen uit, zodat
bekend is wanneer er actie moet worden ondernomen.
Onderzoek of werknemers vroege symptomen
rapporteren. De meest effectieve manier om blootstelling
te voorkomen, is door substitutie met loodvrije producten
of produten met een laag loodgehalte. Als loodhoudende
producten niet kunnen worden vervangen, moeten
werknemers instructies ontvangen over de gevaren
en veilige werkmethoden. Pas de juiste technische
maatregelen toe om ervoor te zorgen dat het werkgebied
goed geventileerd is. Eten en/of drinken mag alleen
worden toegestaan in gebieden waar geen loodhoudende
producten worden verwerkt of bewerkt.
Zorg ervoor dat werknemers geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen hebben, zoals een
veiligheidsbril, goede ademhalingsbescherming,
overalls en handschoenen. In sommige gevallen kan
adembescherming met luchttoevoer noodzakelijk zijn.
Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen alleen als
laatste redmiddel worden gebruikt, nadat de mogelijke
technische oplossingen zijn geïntroduceerd.
Referenties: IARC, NIEHS, NIOSH, CAREX
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