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“Krom 6” 
ve Sağlığınız
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“Krom 6” nedir?

Krom bir metal türüdür. 

“Krom 6” doğada var olan bir madde  
olsa da çoğunlukla insan tarafından üretilir.  

işlenmiş kereste ve astar boya gibi çeşitli materyaller “Krom 
6” içerir. “Krom 6” paslanmaya karşı dayanaklıdır ve boya ve 
cilayı güçlendirir. 
  
2004 – 2011 yılları arası dönemde Tilburg ’de tROM’ da 
eski trenlerin bakımı yapılırdı. Başka işlemler yanı sıra 
zımparalama da yapılırdı. Trenlerin astar boyasının “krom 6” 
maddesini içermiş olma ihtimali var.  Bunun miktarının ne 
kadar olduğu henüz araştırılıyor. 

Astar boyadaki “Krom 6” maddesi sağlığa 
zararlı mıdır?

2 ihtimal var: 

“Krom 6” maddesi astar boyada sabit biçimde olabilir. O halde 
solunum yoluyla vücudunuza giremez ve sağlığınıza herhangi 
bir tehlike oluşturmaz.  

“Krom 6” maddesi astar boyadan artık boşa çıkmış olabilir 
O halde maddeyle temas edebilirsiniz ve bu sağlığınıza zarar 
verebilir.
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“Krom 6” maddesi astar boyada sabit iken 
nasıl boşa çıkabilir? 

 n “Krom 6” maddesi zımparalama, kaynak, bileme veya kesme 
yoluyla astar boyadan boşa çıkabilir. Bu durumda “Krom 6” 
içerebilen partiküller boşa çıkabilir.  

“Krom 6” maddesi vücudunuza nasıl girer?

 “Krom 6” partikülleri 
solunum yoluyla

Solunum yoluyla 
ağza giren “Krom 6” 
partiküllerini yutma 

 Deriden geçme 
yoluyla

“Krom 6” maddesinin sağlığa etkisi nelerdir?  

Bu, duruma göre değişir:

 ` temas edilen sürenin ne kadar olduğu; 

 ` vücudunuza giren miktarın ne kadar olduğu; 

 ` solunum, yutma veya deriden geçme olmak üzere 
vücudunuza hangi yoldan girdiği; 

 ` vücudunuzun kimyevi maddelere karşı nasıl tepki gösterdiği; 

 ` kendi sağlığınızın ne durumda olduğu.
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“Krom 6” maddesinin neden olabileceği 
hastalıklar nelerdir?

Akciğer kanseri Burun ve burun  
etrafı boşlukta  

kanser

KOAH

Astım, iç burun 
iltihabı

Egzama Kromdan dolayı 
burunda yaralar ve 
burun orta duvarın-

da delinme
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Hangi hastalıklar  MUHTEMELEN “Krom 6” 
maddesinden KAYNAKLANMAZ?

Bağırsak kanseri Boğaz kanseri Böbrek sorunları

Kara ciğer  
sorunları

Kalp ve damar  
sorunları

Sinir sorunları

Diş sorunları Bağışıklık sistemi 
hastalıkları
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Hangi hastalıkların “Krom 6” maddesinden 
dolayı olup olmadığı BELİRSİZ.

Bazı hastalıklara ilişkin bilimsel araştırma yapılmış olsa da Krom ile 
bir bağlantısı olup olmadığı belli olmadı. Denek hayvanlarda bir 
bağlantısı olduğuna dair ispat mevcut ama insan açısından bu bilgi 
kısıtlı veya yeterli anlaşılır değil.  

Mide kanseri Doğurganlık  
sorunları

Hamilelikte bebeğe 
olumsuz etkileri

IKA Ned’de tıbbi muayene için randevuyu ne 
zaman yapmalısınız?

 b Bu bilgileri okuduktan sonra veya bilgilendirme toplantısına 
katıldıktan sonra halen sağlığınız açısından endişeleriniz varsa 
IKA-Ned’de tıbbi muayene için randevu alın.  
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IKA-Ned’de tıbbi muayene esnasında ne 
yapılır?

Doktor sizinle görüşür ve
• Çalışırken “Krom 6” maddesiyle nasıl temas etmiş olabileceğinizi 

sorar;
• Sağlık şikayetlerinizi sorar. 

Gerekirse doktor sizi bedensel muayene eder.

Doktorun inceleyeceği bilgiler:
• Aile doktoru veya uzman doktordan istenen tıbbi dosyanız;
• tROM şirketindeki işiniz hakkında bilgi; 
• RIVM ve başka bilimsel araştırmalar ile ilgili bilgi.

Tıbbi muayene sonrası sağlığınız ve “Krom 6” maddesiyle bağlantısı 
hakkında bir rapor alacaksınız. Dilerseniz IKA Ned bu raporun bir 
nüshasını da aile doktorunuza yollanır.  

 n DİKKAT: Sağlık şikayetlerinizin “Krom 6” maddesinden 
kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair kesin bir şey söylemek 
için önce RIVM tarafından Tilburg vakasıyla ilgili hazırlayacağı 
raporu beklemek gerekir.

IKA Ned’de tıbbi muayene için nasıl randevu 
alabilirsiniz?

 b 06 2044 8194 numarayı arayarak veya tilburg-chroom6@
caop.nl adresine mail yollayarak CAOP’ye başvurun. 
Başvurduğunuzda IKA Ned size davetiye yollayacak.  

 b tROM şirketi (eski) çalışanlarının tıbbı muayenesi ücretsizdir.
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