
DE FEITEN  NIKKEL
Nikkel wordt al meer dan 100 jaar gebruikt in talloze legeringen en verbindingen. Wereldwijd zijn 
enkele miljoenen werknemers blootgesteld aan nikkelhoudende dampen, stof en nevel.  Nikkel 
komt van nature op lage niveaus in de omgeving voor. Nikkelverbindingen en nikkel als puur metaal hebben 
veel industriële en commerciële toepassingen, waaronder gebruik in roestvrij staal en andere nikkellegeringen, 
katalysatoren, batterijen, pigmenten en keramische materialen. Blootstelling aan nikkel vindt plaats door 
inademen, inslikken of huidcontact en kan leiden tot huidklachten en problemen met ademhalen. Studies laten een 
verhoogd risico op long- en neuskanker zien door blootstelling aan nikkel stof van raffinage en nikkel-subsulfide. 
Nikkelverbindingen worden door de IARC geclassificeerd als Groep 1 carcinogeen, wat betekent dat ze worden 
gezien als een duidelijke oorzaak van kanker bij mensen. Metaalnikkel wordt als Groep 2B geclassificeerd, een stof 
die waarschijnlijk kankerverwekkend is voor de mens.

Waar komen de risico’s voor

Blootstelling aan nikkel- en nikkelverbindingen komt 
in de Europese Unie het meest voor bij het fabriceren 
van metaalproducten, produceren van niet elektrische 
machines en productie van transportmiddelen. 
Beroepsmatige blootstelling komt voor bij werknemers 
die betrokken zijn bij mijnbouw, smelten, lassen, gieten, 
spuiten of slijpen van nikkel- en nikkelverbindingen.

Over de stof

Nikkel is een zilverachtig-wit metaal element dat voorkomt 
in de aardkorst. Het kan worden gecombineerd met andere 
elementen om nikkelverbindingen te vormen. Vanwege 
zijn unieke eigenschappen heeft nikkel veel industriële 
toepassingen. Het meeste nikkel wordt gebruikt in 
metaallegeringen omdat het nuttige eigenschappen heeft, 
zoals corrosieweerstand, hittebestendigheid, hardheid en 
sterkte.

Van symptomen tot ziekte

Blootstelling aan nikkel vindt bij werknemers 
voornamelijk plaats door inademen van stofdeeltjes 
en dampen of door contact met de huid. Acute 
blootstelling door inademen van hoge nikkelniveaus 
kan ernstige schade aan longen en nieren veroorzaken. 
Langdurige blootstelling aan stof onder werknemers 
van nikkelraffinaderijen leidt tot een verhoogd risico op 
long- en nasale kankers. Nikkelraffinestof is een mengsel 
van veel nikkelverbindingen, waarbij nikkel-subsulfide 
het hoofdbestanddeel is. Chronische blootstelling 
aan nikkel op de huid kan leiden tot dermatitis met 
klachten zoals droge, geïrriteerde of jeukende huid. 
Chronische blootstelling door inademen kan leiden tot 
ademhalingsklachten, waaronder een type astma dat 
specifiek is voor nikkel, verminderde longfunctie en 
bronchitis.

De latentietijd tussen blootstelling en nikkel gerelateerde 
kanker varieert van 13 tot 24 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 
rapporteren. De meest effectieve manier om blootstelling 
te voorkomen is door eliminatie of vervanging door 
stoffen die minder risico’s opleveren. Als dat niet mogelijk 
is, moeten processen (gedeeltelijk) worden ingesloten en 
moet lokale afzuiging worden geïnstalleerd. Huidcontact 
moet zoveel als mogelijk worden voorkomen omdat 
metaalachtig nikkel en sommige nikkelverbindingen 
huidsensibilisatie kunnen veroorzaken. Als het voorkomen 
van huidcontact niet geheel mogelijk is, moeten maatregelen 
genomen worden om dit te minimaliseren. Maatregelen 
kunnen bestaan uit het aanbieden van geschikte 
beschermende kleding, handschoenen en het (op de 
juiste manier) gebruiken van barrièrecrèmes. Persoonlijke 
beschermingsmiddelen, inclusief beschermende kleding en 
ademhalingsbeschermingsmiddelen / -masker, mogen alleen 
worden gebruikt als alle andere redelijkerwijs uitvoerbare 
maatregelen genomen zijn, maar de risico’s nog onvoldoende 
wegnemen.
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