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Publiekssamenvatting 

Chroom-6 en medische implantaten 
 
Chroom zit in verschillende medische implantaten van metaal, zoals 
voor heupen en knieën. Het RIVM heeft daarom onderzocht of mensen 
met zulke implantaten worden blootgesteld aan chroom-6 en of dat 
schadelijk is voor hun gezondheid.  
 
De huidige wetenschappelijke literatuur geeft geen aanwijzingen dat 
chroom-6 uit een medisch implantaat in het lichaam tot ernstige 
gezondheidseffecten leidt. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, in 
opdracht van het ministerie van VWS. 
 
Chroom kan in de schadelijke vorm chroom-6 vrijkomen als het 
implantaat in contact komt met lichaamsvloeistoffen rondom het 
implantaat. Het meeste chroom-6 wordt meteen omgezet in de minder 
schadelijke vorm chroom-3. Een klein deel chroom-6 kan in het bloed 
komen en zo in het lichaam worden verspreid. Met de wetenschappelijke 
kennis van nu is het niet mogelijk om precies te bepalen hoe groot deze 
blootstelling is. Wel dat de blootstelling geen ernstige effecten heeft. 
 
Enkele onderzoeken vermelden een grotere kans op metaalallergie bij 
mensen met een implantaat waar chroom in zit. Maar dit komt bijna 
nooit voor en veroorzaakt geen ernstige klachten. Metaalallergie kan ook 
door andere metalen in implantaten worden veroorzaakt. Het implantaat 
zelf kan lokale effecten veroorzaken, zoals irritatie of ontsteking. Deze 
klachten zijn niet gerelateerd aan chroom-6. 
 
Dit onderzoek is gedaan omdat uit eerder onderzoek bleek dat 
blootstelling aan chroom-6 tijdens het werk schadelijk kan zijn voor de 
gezondheid. Dat heeft met verschillende factoren te maken. 
Bijvoorbeeld of mensen met grote hoeveelheden van de stof in contact 
komen, hoe vaak en op welke manier (bijvoorbeeld via inademen of 
inslikken).  
 
Kernwoorden: medische implantaten, chroom-6, gezondheidseffecten, 
blootstelling 
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Synopsis 

Chromium-6 and medical implants 
 
Various medical implants made out of metal, such as hip and knee 
implants, contain chromium. RIVM has investigated whether people who 
have these types of implants are exposed to chromium-6 and whether 
this causes adverse health effects. 
 
The current scientific literature does not provide evidence for severe 
adverse health effects in the body caused by chromium-6 from medical 
implants. This is the conclusion of research performed by RIVM and 
commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport. 
 
Chromium can be released as chromium-6, which is a harmful form of 
this metal, and can diffuse from implants when it comes into contact 
with bodily fluids surrounding the implant. The majority of chromium-6 
is rapidly transformed into chromium-3, which is less harmful. However, 
a small part of chromium-6 can reach the blood and spread throughout 
the body. With the current level of scientific knowledge, it is not possible 
to determine the exact exposure level, but it is possible to conclude that 
it does not cause severe health effects. 
 
There is a small number of studies that show an increased chance of 
metal allergy in people who have an implant that contains chromium. 
This is, however, rarely observed and does not cause severe health 
effects. Metal allergy can also be caused by other metals that are 
present in implants. The implant itself can cause local effects, such as 
irritation or inflammation. These adverse health effects are not related 
to chromium-6. 
 
This research has been conducted because previous research has shown 
that exposure to chromium-6 in the workplace is potentially harmful to 
human health. This depends on various factors, including whether 
people have been exposed to large amounts of chromium-6, how often 
this happened, and in what way they have been exposed (such as 
through inhalation or ingestion). 
 
Keywords: medical implants, chromium-6, health effects, exposure 
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Samenvatting 

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat door een klinische ingreep 
deels of volledig in het lichaam wordt geplaatst en daar langer dan 30 
dagen blijft. Veel implantaten blijven voor aanzienlijk langere periodes in 
het lichaam, bijvoorbeeld tand-, heup- of borstimplantaten. Implantaten 
hebben veelal een medisch doel: ze vervangen of herstellen 
lichaamsfuncties en kunnen daarmee een significante bijdrage leveren 
aan de kwaliteit van leven. Veel van deze implantaten bevatten metaal, 
waarbij sommige deels bestaan uit chroom-bevattende materialen. 
Beroepsmatige blootstelling aan chroom-6 via de luchtwegen, ingestie of 
huid is in verband gebracht met nadelige gezondheidseffecten. Het is 
onbekend of de klinische toepassing van medische implantaten die 
chroom bevatten in verband kan worden gebracht met nadelige 
gezondheidseffecten door chroom-6. Om deze vraag te beantwoorden 
heeft RIVM in opdracht van VWS een literatuurstudie uitgevoerd. 
 
Chroom zit verwerkt in een breed scala aan medische implantaten die 
jaarlijks veelvuldig worden geplaatst in Nederland. Chroomionen, 
waaronder chroom-6, kunnen in meer of mindere mate vrijkomen uit 
implantaten. De meeste chroom-6 ionen vervallen direct lokaal in het 
minder schadelijke chroom-3. Een klein deel kan systemisch beschikbaar 
komen via de bloedbaan. Hoewel het vaststaat dat chroom kan 
vrijkomen uit implantaten, kan er geen uitspraak worden gedaan over 
de hoogte van blootstelling aan chroom-6. Dit komt door (1) het type 
uitgevoerde metingen in de studies, (2) gebrek aan data over de 
kinetiek van de ionen naar omliggende weefsels en de systemische 
circulatie, (3) verstorende  (confounding) factoren waarvoor niet 
gecorrigeerd is, en (4) sterk uiteenlopende concentraties van 
chroomionen uit het implantaat die zijn gerapporteerd in de literatuur.  
 
Er zijn relatief weinig studies waarin een verband tussen chroom-
bevattende implantaten en nadelige gezondheidseffecten is onderzocht 
en de uitkomsten zijn niet eenduidig. In sommige studies wordt wel een 
verband aangetoond en in andere niet. Hier moet aan worden 
toegevoegd dat in deze studies (1) geen valenties (chroom-6, -3, of -0 
specifiek) zijn gemeten, (2) er altijd ook andere metalen vrijkwamen, 
(3) geen rekening is gehouden met arts- en patiëntfactoren en (4) 
sommige nadelige effecten ook door andere factoren kunnen ontstaan, 
bijvoorbeeld slijtagedeeltjes die vrijkomen uit het implantaat. De 
beschikbare data over een verband tussen chroom-houdende 
implantaten en lokale effecten zijn niet eenduidig en overlappen met 
bekende weefselreacties na plaatsing van een implantaat. Een directe 
link met chroom-6 ontbreekt. De hoeveelheid literatuur over 
systemische effecten is beperkt. Er zijn enkele aanwijzingen voor een 
verhoogd risico op metaalallergie. Echter, dit komt zelden voor en leidt 
meestal niet tot ernstige klachten, en deze metaalallergie hoeft in 
dergelijke gevallen niet aan chroom te zijn gelinkt, laat staan aan 
chroom-6. Voor overige systemische effecten zijn geen of onvoldoende 
aanwijzingen gevonden.  
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De lokale en systemische blootstellingsroutes zijn wezenlijk anders dan 
beschreven in de context van nadelige gezondheidseffecten bij 
beroepsmatige blootstelling (inademen, inslikken, in contact met de 
huid). Theoretisch zou een dergelijke blootstelling wel plaats kunnen 
vinden via orthodontische materialen. Er zijn geen goede studies 
gevonden die dit hebben onderzocht, en verschillende geconsulteerde 
experts zien geen klinische aanwijzingen dat chroom-houdende 
orthodontische materialen gezondheidseffecten veroorzaken.   
 
Concluderend stellen we dat de huidige wetenschappelijke literatuur 
geen aanwijzingen geeft voor ernstige gezondheidseffecten door 
chroom-6 uit een medisch implantaat. 
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1 Achtergrond 

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat door een klinische ingreep 
deels of volledig in het lichaam wordt geplaatst en daar voor langer dan 
30 dagen blijft [1]. Er zijn veel typen implantaten die voor aanzienlijk 
langere periodes in het lichaam worden geplaatst, bijvoorbeeld stents, 
tand-, heup- en borstimplantaten [2-4]. Implantaten hebben veelal een 
medisch doel: ze vervangen of herstellen lichaamsfuncties en kunnen 
daarmee een significante bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven 
[5].  
 
Er is een grote verscheidenheid aan medische implantaten beschikbaar 
voor klinisch gebruik. Een groot deel van deze implantaten bevat 
metaal, waarbij sommige deels bestaan uit chroom-bevattende 
materialen [6]. Chroom is een metaal dat voorkomt in verschillende 
vormen, waaronder chroom-0, chroom-3 en chroom-6. Chroom-6 is in 
verband gebracht met nadelige gezondheidseffecten na beroepsmatige 
blootstelling via de luchtwegen, ingestie of de huid [7, 8].  
 
Het is onbekend of de klinische toepassing van medische implantaten 
die chroom bevatten in verband kan worden gebracht met nadelige 
gezondheidseffecten door chroom-6. Om deze vraag te beantwoorden 
heeft RIVM in opdracht van VWS een literatuurstudie uitgevoerd. RIVM 
heeft de onderzoeksvraag gesplitst in de volgende deelvragen: 

• Welke implantaten bevatten chroom? 
• Komt chroom-6 vrij uit chroom-bevattende implantaten?  
• Zijn er studies beschikbaar waarin een associatie gevonden wordt 

tussen chroom(-6) blootstelling via implantaten en nadelige 
gezondheidseffecten? 

 
In dit briefrapport wordt een overzicht gegeven van de 
wetenschappelijke literatuur over deze onderzoeksvragen. 
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2 Methoden 

2.1 Samenstellen lijst van implantaten 
Een overzicht van chroom-houdende medische implantaten, vanaf nu 
implantaten genoemd, is gemaakt op basis van de lijst van het Landelijk 
Implantatenregister (LIR)1 en een recent rapport van de Amerikaanse 
Food and Drug Administration (FDA) over metalen in implantaten [9, 
10]. Belangrijkste toevoeging uit het FDA rapport die niet wordt 
genoemd in het LIR zijn orthodontische producten (bijvoorbeeld slotjes 
en spalkjes). Let wel: slotjes en spalkjes worden niet beschouwd als 
implantaten [1, 11]. Slotjes en spalkjes worden wel meegenomen in dit 
onderzoek, omdat ze veelvuldig geplaatst worden bij jongeren, waarbij 
mogelijk orale blootstelling kan plaatsvinden. 
 

2.2 Literatuuronderzoek 
Er is een zoekstrategie opgesteld op basis van de resultaten verkregen 
in sectie 2.1 (te vinden in sectie 3.1). Hiervoor zijn de zoekterm 
‘implant’ en ‘joint prosthesis’ gebruikt waarbij alle onderliggende termen 
zijn meegenomen. Omdat een aantal implantaten niet onder deze 
zoektermen viel, is er nog apart gezocht op pacemakers, cochleaire 
implantaten, implanteerbare clips, spiraaltjes, orthopedisch 
fixatiematerialen en orthodontische materialen. Deze termen zijn 
gecombineerd met chroom en chroom-6. Er is zowel op chroom als 
chroom-6 gezocht, omdat het in de literatuur niet altijd duidelijk is om 
welke oxidatietoestand van chroom het gaat. Om een breed beeld te 
krijgen van alle chroom-houdende implantaten is ervoor gekozen om te 
kijken wat de opbrengst was voor elk type implantaat. Wanneer een 
implantaat veel artikelen opleverde (bijvoorbeeld heupimplantaten) 
werden alleen artikelen meegenomen waar chroom-6 in stond. Wanneer 
er weinig artikelen werden gevonden voor een type implantaat 
(bijvoorbeeld polsimplantaten), dan werden alle artikelen met chroom 
erin meegenomen. Alleen wetenschappelijke studies na 2000 zijn 
meegenomen om een deel van de oudere soorten implantaten die 
momenteel niet meer worden gebruikt uit te sluiten. Uit deze 
zoekstrategie kwamen 1030 unieke publicaties. 
 
Studies werden geëxcludeerd wanneer: 

1) Deze niet over chroom in medische hulpmiddelen gingen; 
2) Deze alleen in vitro werk beschreven; 
3) Deze alleen ontwikkeling van meetmethodes of modellen 

betroffen; 
4) Deze reviewartikelen of conferentie abstracts waren. 

 
De volgende inclusiecriteria werden op basis van de volledige tekst van 
artikelen gehanteerd: 

1) Metingen of modellen van chroom of chroom-6 afgifte uit 
gewrichtsimplantaten; 

 
1 Het Landelijk Implantaten Register is een centraal register dat wordt beheerd door het CIBG. Het CIBG is een 
uitvoeringsorganisatie dat onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport valt.  
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2) Metingen in patiëntcohorten waarbij chroomionen geïdentificeerd 
zijn in bloed of serum; 

3) Dierstudies waar implantaten in worden getest; 
4) In vitro studies naar corrosie van implantaten. 

 
Op basis van deze criteria bleef een selectie van 175 studies over. Deze 
studies zijn gebruikt om de lijst van implantaten verder aan te vullen en 
als basis voor de zoekstrategieën in sectie 2.2.1 en 2.2.2.  
 

2.2.1 Selectie literatuur over blootstelling aan chroom-6 via implantaten 
Er is een additionele zoekstrategie gedaan naar wetenschappelijke 
literatuur over chemische, biologische en fysische data met betrekking 
tot het mogelijk beschikbaar komen van chroom-6 uit implantaten. Deze 
bestond uit een handmatige zoekstrategie waarbij relevante referenties 
uit het rapport van de FDA zijn nagelopen [9]. Daarnaast zijn de 
resultaten van de zoekstrategie (sectie 2.2) systematisch doorzocht voor 
studies naar chroom in rode bloedcellen door de chroom en chroom-6 
zoektermen te combineren met de zoektermen ‘erythrocyte’ en ‘red 
blood cell’. 
 
Uit deze zoekstrategie kwamen 41 unieke artikelen waarvan 17 
geïncludeerd werden op basis van de criteria in sectie 2.2. Van deze 
artikelen waren er 7 geschikt om chroomconcentraties in rode 
bloedcellen uit te destilleren. De beschikbare concentraties chroomionen 
die gemeten zijn in lichaamsvloeistoffen zijn overgenomen uit deze 
artikelen.  
 

2.2.2 Selectie literatuur naar nadelige gezondheidseffecten van chroom-6 via 
implantaten 
Studies naar nadelige gezondheidseffecten van chroom-6 via 
implantaten zijn geïdentificeerd door de volgende inclusiecriteria toe te 
passen op de 175 studies uit sectie 2.2: 

1) Er zijn metingen gedaan in patiëntcohorten waarbij chroomionen 
geïdentificeerd zijn in bloed of serum; 

2) Er zijn correlaties bepaald tussen chroom-bevattende 
implantaten en verschillende ziektebeelden en de methodologie 
en statistische analyse zijn beschreven; 

3) Dierstudies naar nadelige gezondheidseffecten van chroom-6 en 
implantaten. 

 
Dit resulteerde in 47 studies. Casussen zijn vervolgens geëxcludeerd, 
omdat bevindingen die in één patiënt zijn gevonden onvoldoende bewijs 
leveren om een oorzakelijk verband aan te tonen tussen chroom-6 en 
het nadelige gezondheidseffect. Na deze selectiestap bleven 28 studies 
over. 
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3 Uitkomsten 

3.1 Toepassing van chroom in implantaten 
In implantaten wordt chroom toegepast als onderdeel van een legering 
van metalen [12]. Deze chroom-bevattende legeringen worden 
samengesteld en geproduceerd volgens internationale richtlijnen 
(bijvoorbeeld de ASTM F75 richtlijn [13]) waarin staat gespecificeerd dat 
ongeveer 30% van de legering uit chroom moet bestaan. Chroom-
bevattende legeringen worden veelvuldig gebruikt vanwege hun 
eigenschappen die positief bijdragen aan de functionaliteit en 
compatibiliteit van het implantaat in het lichaam [14]. Zo zijn deze 
materialen zeer resistent tegen corrosie, sterk en voor lange periodes 
stabiel [6, 15]. Chroom wordt gebruikt in zeer diverse typen 
implantaten, uiteenlopend van kleine tot grote hulpmiddelen die vrijwel 
overal in het lichaam geplaatst worden (Figuur 1) [16]. Chroom-
bevattende implantaten kunnen grofweg verdeeld worden in de 
volgende groepen:  

• Orthopedische gewrichtsimplantaten (heup, knie, schouder, 
vinger, elleboog, enkel, pols) 

• Andere orthopedische implantaten zoals bevestigingsmateriaal in 
bot (platen, schroeven etc.), staven voor borstbeencorrecties en 
wervelkolomimplantaten 

• Tandimplantaten 
• Stents en andere cardiovasculaire toepassingen (bijvoorbeeld 

clips) 
• Pacemakers en implanteerbare cardioverter defibrillators 
• Sterilisatieveertjes  
• Orthodontische materialen 

 
Heupen, knieën, stents en pacemakers worden veel geïmplanteerd in 
Nederland met meer dan 10.000 operaties per jaar. Tandimplantaten en 
orthodontische materialen worden ook veel geplaatst: 
honderdduizenden Nederlanders hebben een beugel of tandimplantaat. 
Operaties aan andere gewrichten, wervelkolom en borstbeen worden 
veel minder uitgevoerd met enkele honderden tot duizenden ingrepen 
per jaar [17]. 
 
Belangrijk om te vermelden is dat chroom niet altijd aanwezig is in 
bovenstaande implantaten, aangezien deze typen implantaten gemaakt 
kunnen zijn van verschillende materialen [18]. Verder vallen binnen 
deze groepen implantaten die om uiteenlopende redenen momenteel 
niet meer geplaatst worden, zoals sterilisatieveertjes en een aantal 
typen heupimplantaten [19, 20]. 
 
De hoeveelheid chroom kan sterk per implantaattype verschillen. Dit 
komt bijvoorbeeld door het verschil in grootte tussen een relatief kleine 
orthodontische beugel met weinig chroom-bevattend materiaal en een 
relatief groot heupimplantaat met veel chroom-bevattend materiaal. 
Daarnaast zit er een verschil in de verblijfstijd van het implantaat in het 
lichaam. Waar het bij de meeste onderdelen van beugels om maanden 
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of enkele jaren gaat, blijft een heupimplantaat meestal meer dan 15 
jaar zitten alvorens deze vervangen dient te worden [2].  
 

Figuur 1 Overzicht van een aantal typische locaties waar veel 
voorkomende implantaten worden geplaatst. Afbeelding afkomstig uit 
[16].  
 
Samenvattend:  
Chroom zit verwerkt in een breed scala aan implantaten die jaarlijks 
veelvuldig worden geplaatst in Nederland. 
 

3.2 Blootstelling aan chroom-6 via implantaten 
3.2.1 Onderscheid tussen chroom-6 en chroom-3 

De chroomatomen in het vaste metaalmateriaal van chroom-houdende 
implantaten zijn neutraal van lading (chroom-0) door het delen van 
elektronen in het metaalmatrix [21]. Implantaten bevatten zelf dus geen 
chroom-6. Door verschillende factoren, bijvoorbeeld slijtage van het 
implantaat, kan chroom vrijkomen uit het implantaat. Daarbij kunnen 
ionen ontstaan met een lading zoals chroom-3 of chroom-6 [22]. 
 
Chroom-6 is een weinig stabiele vorm van chroom in een waterige 
omgeving en wordt onder de meeste omstandigheden omgezet in het 
stabielere en minder schadelijke chroom-3. Het grootste deel van 
chroom-6 dat vrij komt uit een implantaat vervalt direct naar chroom-3 
aan het materiaaloppervlak [22-24]. Onder andere de pH en het 
reducerend vermogen van de lichaamsvloeistof/het weefsel spelen hierbij 
een belangrijke rol [22]. Het is daarbij belangrijk om te realiseren dat er 
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in de meeste studies waarbij chroom in lichaamsvloeistoffen wordt 
gemeten geen onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende 
vormen van chroom. Er kan bovendien tijdens de procedure rondom de 
analyse en tijdens de analyse omzetting plaatsvinden van chroom-6 naar 
chroom-3 (en andersom) [8]. In de meeste studies wordt de concentratie 
in lichaamsvloeistoffen daarom uitgedrukt als totaal chroom, oftewel 
zonder onderscheid te maken tussen chroom-3 en chroom-6. 
 

3.2.2 Lokale blootstelling aan chroom-6 
Er kan met grote zekerheid worden gesteld dat chroomionen – tezamen 
met andere metaalionen – vrij kunnen komen uit chroom-bevattende 
implantaten, gemeten in bijvoorbeeld synoviale (gewrichts)vloeistof direct 
rondom het implantaat [9, 16]. Het merendeel van de vrijgekomen 
chroomionen komt niet vrij als chroom-6 maar als chroom-3 en bindt dan 
aan eiwitten [22].  
 

3.2.3 Systemische blootstelling aan chroom-6 
Behalve in synoviale vloeistof is chroom ook gemeten in andere 
lichaamsvloeistoffen, bijvoorbeeld in bloed en urine [25-28]. Een 
belangrijke kanttekening bij deze studies is dat er geen rekening 
gehouden is met confounding factoren (verstorende variabelen) zoals 
blootstelling aan chroom(-6) via werk, omgeving, andere chroom-
houdende implantaten en roken. 
 
Het algemene beeld is dat de concentratie chroom in het bloed van  
patiënten van bepaalde typen Metaal-op-Metaal (MoM) heupprotheses is 
verhoogd na de ingreep [26]. MoM heupprotheses werden initieel bij 
voorkeur toegepast bij jongere patiënten vanwege de langere levensduur 
ten opzichte van conventionele heupprotheses maar worden sinds 2012 in 
Nederland niet meer gebruikt vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s door 
het vrijkomen van kobalt in de bloedcirculatie [20]. 
 
Voor andere implantaten zijn de data over het vrijkomen van chroom 
minder eenduidig en overtuigend. Verschillende studies rapporteren 
daarnaast een verhoging van chroom gemeten in rode bloedcellen na het 
plaatsen van een implantaat [27-30]. Echter, de beschikbare data 
vertonen een aanzienlijke spreiding en er wordt niet altijd een statistisch 
significant verhoogde concentratie gevonden. Deze studies kunnen een 
indicatie zijn voor systemische blootstelling aan chroom-6, omdat chroom 
rode bloedcellen alleen kan binnendringen in de vorm van chroom-6. 
Eenmaal in de cel wordt het gereduceerd tot chroom-3 en kan chroom-3 
de cel niet meer verlaten [31-34]. De hoeveelheid chroom in rode 
bloedcellen is daarmee een maat voor het vrijkomen van chroom-6 in 
deze cellen en dus voor het bereiken van de systemische circulatie. 
 
In een aantal van de studies is gepoogd een samenhang te vinden tussen 
concentraties chroom in verschillende biologische vloeistoffen, zoals 
bloed, urine en synoviale vloeistof [35, 36]. De opzet van de studies 
leende zich daar echter niet voor. Er is in deze studies hoogstens een 
correlatie beschreven, maar er is geen inzicht verkregen in de 
onderliggende kinetiek van chroomionen die essentieel is voor een 
risicobeoordeling.  
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Samenvattend:  
Chroomionen, waaronder chroom-6, kunnen vrijkomen uit implantaten. 
Van de chroom-6 ionen vervalt het grootste deel direct lokaal in het 
minder schadelijke chroom-3. Op basis van de beschikbare data is 
systemische blootstelling aan chroom mogelijk voor MoM 
heupprotheses. Deze worden echter niet meer geplaatst in Nederland 
sinds 2012. Voor andere implantaten is het beeld minder eenduidig en 
overtuigend. Er kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan 
over de mate van blootstelling aan chroom-6 door implantaten.  
 

3.3 Nadelige gezondheidseffecten door chroom-6 in implantaten 
3.3.1 Beschikbare wetenschappelijke data   

Figuur 2 toont het aantal keren dat een nadelig (gezondheids)effect 
onderzocht is in cohort- en case-control studies die zijn geïdentificeerd 
binnen de literatuurselectie (beschreven in sectie 2.2.2). Wanneer we de 
studies uitsplitsen naar type implantaat valt op dat het overgrote deel 
van de studies over heupimplantaten gaat. Deze implantaten worden in 
de wetenschappelijke literatuur geassocieerd met alle beschreven 
nadelige gezondheidseffecten (ontstekingen zijn onderdeel van de 
diagnose ARMD2). Een aanzienlijk deel van de studies naar 
heupimplantaten gaat over twee typen MoM heupprotheses die sinds 
2012 niet meer gebruikt worden in Nederland [20]. De studies over MoM 
heupprotheses worden wel in dit onderzoek meegenomen omdat ze 
informatie kunnen geven over een mogelijk verband tussen chroom en 
de nadelige gezondheidseffecten die worden gerapporteerd.   

 
Figuur 2 Aantal studies dat een nadelig gezondheidseffect of ziekte heeft 
onderzocht, uitgesplitst per locatie van implantaat. Er zijn in totaal 28 studies 
geselecteerd in de literatuurstudie. Sommige studies hebben meerdere nadelige 
gezondheidseffecten en/of implantaten gerapporteerd waardoor er in totaal 34 
datapunten zijn opgenomen. Alleen cohort- en case-control studies zijn in deze 
figuur meegenomen. ARMD: adverse reaction to metal debris.  
 

3.3.2 Nadelige gezondheidseffecten of ziekten door chroom-6 in implantaten 
Tabel 1 geeft een overzicht van de studies die een mogelijk verband 
tussen het onderzochte effect en de gemeten chroomconcentratie en/of 
een chroom-houdend implantaat hebben onderzocht. Wanneer we de 
studies groeperen op basis van het effect zien we dat de meest 
 
2 adverse reaction to metal debris. 
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voorkomende studiefocus op lokale effecten (effecten direct om het 
implantaat heen) ligt, inclusief immunologische effecten rondom het 
implantaat (ontsteking). Systemische effecten (bijv. allergie) worden 
maar in enkele studies onderzocht.  
 
Tabel 1 Overzicht van beschikbare studies die een verband tussen 
chroomconcentraties of een chroom-houdend implantaat en een nadelig 
(gezondheids)effect hebben onderzocht (34 datapunten uit 28 studies).   

Aantal studies 
dat een verband 
rapporteert 

Aantal studies dat 
geen verband 
rapporteert 

Referentie(s) 

Lokale effecten 
ARMD1 10 6 [25, 35-48] 
Ontsteking 2 1 [49-51] 
Osteolyse 1 1 [52, 53] 
Systemische effecten 
Metaalallergie2 3 1 [54-56] 
DNA schade  1 [57] 
Nierfunctie  2 [52, 58] 
Hartfunctie 1 1 [52, 58] 
Cognitieve 
functies 

 1 [52] 

Leverfunctie  1 [52] 
Functie van de 
hypofyse 

 1 [52] 

Spermakwaliteit  1 [59] 
1 ARMD: adverse reaction to metal debris. 2 Metaalallergie: allergische reactie die kan 
ontstaan na blootstelling aan specifieke metalen (o.a. chroom-6, nikkel, kobalt). De 
allergische reactie ontstaat op de plek waar de metalen vrijkomen. Allergische 
contactdermatitis ontstaat op de plek waar de huid contact maakt met het metaal, 
bijvoorbeeld de oorlel in geval van een oorbel. Metaal dat uit implantaten vrijkomt kan een 
chronische ontsteking rondom het implantaat, gewrichtspijn of zwelling veroorzaken.  
 

3.3.2.1 Lokale effecten 
Lokale effecten die worden gerapporteerd zijn ARMD, ontsteking en 
osteolyse. ARMD is een parapluterm voor overgevoeligheidsreacties op 
metaaldebris zoals ALTR3, metallosis, ALVAL4 en pseudotumoren. Deze 
reacties kunnen gezondheidsschade in het omliggende weefsel 
veroorzaken. Het precieze mechanisme voor het ontstaan van deze 
complicaties is nog niet opgehelderd [60, 61].  
 
De literatuur in Tabel 1 is niet eenduidig over lokale effecten; voor alle 
eindpunten zijn er zowel studies die wel als geen verband rapporteren. 
De gerapporteerde lokale effecten zijn bekende weefselreacties na 
plaatsing van een implantaat en kunnen daarnaast niet direct gelinkt 
worden aan chroom-6.  
 

3.3.2.2 Systemische effecten 
Er is een beperkt aantal studies beschikbaar over chroom in medische 
implantaten en een mogelijk verband met systemische effecten. 
 

 
3 adverse local tissue reaction 
4 aseptic lymphocytic vasculitis associated lesions 
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De zoekstrategie leverde vier studies op waarin metaalallergie door 
implantaten is onderzocht. Eén studie is uitgesloten, omdat 
metaalallergie werd vastgesteld door het uitvoeren van interviews met 
patiënten. Zelf-gerapporteerde allergie is een minder betrouwbare 
manier om allergie vast te stellen. De gouden standaard is de patch 
test: een diagnostische methode waarmee kan worden vastgesteld of 
een specifieke stof een allergische reactie kan veroorzaken in een 
patiënt. Deze test is in de studie niet uitgevoerd en om die reden is de 
studie niet meegenomen [62].   
 
In een prospectieve studie door Krecisz et al. is onderzocht of knie- en 
heupimplantaten metaalallergie veroorzaken en of dit leidt tot klachten 
in de patiënt [54]. Alle patiënten (n=60) ondergingen voor de operatie 
een patch test om te controleren of ze allergisch waren voor metalen 
zoals nikkel, kobalt en chroom. Indien er een allergie werd vastgesteld, 
werd een implantaat geplaatst waar dit specifieke metaal niet in 
aanwezig was. Na het plaatsen van het implantaat werden de patiënten 
(n=48) getest met een patch test. Hieruit bleek dat vijf patiënten 
(10.4% van de groep) een positieve patch test hadden voor één of 
meerdere metalen. Drie van deze patiënten hadden last van pijn, 
zwelling en roodheid rondom de plek waar het implantaat geplaatst was. 
Deze symptomen zijn kenmerken van een ontsteking. In twee gevallen 
ging het om patiënten die allergisch waren geworden voor chroom na 
het plaatsen van respectievelijk een heup- en een knie-implantaat. Deze 
studie toont aan dat metaalallergie kan ontstaan na het plaatsen van 
een implantaat en dat dit kan leiden tot allergische reacties op de plek 
waar het implantaat is geplaatst.  
 
In een prospectieve studie van Niki et al. is gekeken of patiënten (n=92) 
die een knie-implantaat kregen, gevoeliger waren voor allergische 
klachten als ze al metaalallergie hadden voor de operatie [56]. Alle 
patiënten werden voor de operatie getest op het hebben van een 
metaalallergie. Hieruit bleek dat 26% (n=24) allergisch was voor één of 
meerdere metalen, waaronder chroom. Het merendeel van deze 
patiënten ontwikkelde geen klachten na het plaatsen van het 
implantaat. Bij vijf mensen ontstond eczeem op de plek waar het 
implantaat werd geplaatst. Eczeem is een gevolg van een allergische 
reactie. De sterkste associatie werd gevonden in mensen met een 
bestaande allergie voor chroom. Dit betrof echter een kleine groep van 
vier patiënten. In deze studie is niet onderzocht of mensen die geen 
bestaande metaalallergie hadden een metaalallergie ontwikkelden na de 
operatie.   
 
De associatie tussen implantaten en metaalallergie is onderzocht door 
Münch et al. in een studie waarin gegevens uit het Deense register van 
knie-implantaten waren gekoppeld aan de database met positieve patch 
testen [55]. Er waren 327 patiënten geregistreerd in beide databases, 
waarvan 50 een positieve patch test hadden voor één van de metalen. 
De mate waarin allergie voor nikkel, chroom en kobalt voorkwam in 
patiënten met een knie-implantaten was vergelijkbaar met de algemene 
bevolking. Patiënten die meer dan twee hersteloperaties moesten 
ondergaan (n=8) hadden vaker een kobalt- of chroomallergie in 
vergelijking met de algemene bevolking. Door de studieopzet en het 
lage aantal patiënten waarin de associatie werd aangetoond is het niet 
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mogelijk om een oorzakelijk verband aan te tonen tussen metaalallergie 
en het ontstaan van klachten door een implantaat. 
 
Er zijn beperkte indicaties dat metaalallergie kan ontstaan na het 
plaatsen van implantaten. Naast chroom zijn ook nikkel en kobalt 
metalen waarvan bekend is dat ze allergische reacties in de huid kunnen 
veroorzaken na blootstelling via bijvoorbeeld het dragen van sieraden 
(nikkel) of leren schoenen (chroom-6). Als deze metalen vrijkomen uit 
implantaten kan dit in theorie ook leiden tot het ontstaan van een 
allergie of het opwekken van allergische reacties in patiënten met een 
bestaande metaalallergie. De huidige wetenschappelijke literatuur laat 
echter zien dat metaalallergie door implantaten zelden voorkomt en dat 
als het ontstaat het niet altijd tot ernstige klachten rondom het 
implantaat leidt [63]. Verder is het onduidelijk of deze zeldzame 
klachten vaker voorkomen bij mensen die al allergisch waren voor een 
bepaald metaal dan bij mensen die dat niet waren [64-66].  
De conclusie is dat metalen, waaronder chroom, die vrijkomen uit 
implantaten tot metaalallergie kunnen leiden, maar dat dit zelden 
voorkomt en niet altijd tot ernstige klinische klachten leidt.  
 
Naast studies naar metaalallergie, zijn er vier studies gevonden naar 
systemische effecten [52, 57-59]. Al deze studies zijn uitgevoerd bij 
patiënten met MoM heupprotheses, waarbij er een vergelijking is 
gemaakt met patiënten met niet-MoM heupprotheses.  
 
Briggs et al. hebben onderzocht of er sprake was van een toename in 
DNA schade in patiënten met MoM (n=23) of metaal-op-polyethyleen 
(MoP) (n=22) heupprothesen [57]. De studie heeft zich specifiek gericht 
op chromosomale afwijkingen in perifere bloed lymfocyten: deleties, 
inserties, translocaties en breuken in chromatiden. Patiënten zijn tot vijf 
jaar na de ingreep gevolgd. In beide patiëntgroepen was er een 
vergelijkbare verhoogde incidentie van chromosomale afwijkingen na de 
plaatsing van het implantaat. De concentratie chroom en kobalt in het 
bloed was alleen toegenomen in de patiëntengroep met MoM 
heupprothesen. De toename in DNA schade kan daarom niet gelinkt 
worden aan de verhoogde metaalconcentraties in het bloed [57]. Deze 
studie geeft onvoldoende aanwijzingen voor een associatie tussen 
chroom uit implantaten en DNA schade.  
 
Er zijn geen studies gevonden waarin de relatie tussen kanker en 
chroom-bevattende implantaten is onderzocht.  
 
Chen et al. hebben de spermakwaliteit in mannen met MoM (n=25) en 
MoP (n=25) heupprotheses onderzocht. Patiënten zijn tot 12 maanden 
na de ingreep gevolgd. De onderzochte sperma parameters waren het 
volume, de pH, de concentratie zaadcellen, de beweeglijkheid en de 
vorm van de spermacellen (morfologie). Deze parameters zijn 
vergeleken met referentiewaarden die zijn opgesteld door de WHO op 
basis van data van vruchtbare mannen [67]. Daarnaast is de 
concentratie chroom en kobalt in het bloed en sperma onderzocht: 
beiden waren alleen statistisch significant verhoogd in de MoM 
patiëntengroep en niet in de MoP patiëntengroep. De meeste sperma 
parameters waren niet verschillend tussen beide groepen. De auteurs 
rapporteren alleen een verlaagd percentage zaadcellen met normale 
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morfologie in de MoM groep. Het percentage viel echter nog steeds ruim 
boven de referentiewaarde die is opgesteld door de WHO voor normaal 
sperma [59]. Deze studie geeft geen aanwijzingen voor effecten op de 
verschillende parameters voor spermakwaliteit.  
 
Prentice et al. hebben een dwarsdoorsnede onderzoek verricht bij een 
patiëntengroep met een MoM resurfacing ingreep (n=35) en een 
patiëntengroep met een traditionele heupprothese anders dan de MoM 
(n=35). De auteurs hebben een uitgebreid gezondheidsonderzoek 
verricht waarbij de volgende parameters zijn gemeten: botdichtheid, 
biochemische markers van bot turnover (botomzetting), hartfunctie, een 
reeks van gestandaardiseerde neuropsychologische testen, parameters 
voor nierfunctie, nierschade, leverfunctie en leverschade, accumulatie 
van metalen in de lever en effecten op de hypofyse. Er zijn alleen 
verschillen tussen beide groepen gemeten in hartfunctie, botdichtheid en 
bot turnover [52]. Bij een dwarsdoorsnede onderzoek wordt op 
hetzelfde moment de blootstelling (in dit geval de aanwezigheid van een 
implantaat) en de aan- of afwezigheid van een effect vastgesteld. 
Daarmee kan de samenhang tussen een effect en blootstelling worden 
onderzocht. De onderzoeksopzet leent zich echter niet voor het 
onderzoeken van causaliteit, onder ander doordat geen onderscheid 
gemaakt kan worden tussen oorzaak en gevolg.  
 
Lodge et al. hebben een onderzoek met vergelijkbare studieopzet 
uitgevoerd bij patiënten met een MoM heupprothese (n=95) waarbij 
patiënten met een traditionele niet-MoM heupprothese (n=15) als 
controle zijn meegenomen [58]. Dit onderzoek was vooral gericht op 
effecten van kobalt, omdat deze stof cardiomyopathie kan veroorzaken. 
Er werd geen samenhang gevonden tussen systolische en diastolische 
hartfunctie en chroomconcentraties in serum. Ook deze studie is, gezien 
de studieopzet waarbij effect en blootstelling gelijktijdig zijn gemeten, 
niet geschikt om een causaal verband te onderzoeken.  
 
In alle studies worden de patiënten ook blootgesteld aan kobalt en aan 
metaaldebris. Er is in geen van de beschikbare studies gecorrigeerd voor 
confounding factoren zoals de blootstelling aan andere metalen via het 
implantaat, of mogelijke blootstelling aan chroom(-6) via andere 
bronnen, of de chirurgische ingreep zelf.  
 

3.3.3 Nadelige gezondheidseffecten van chroom-6 in orthodontische 
materialen. 
Chroom kan mogelijk uit orthodontische materialen lekken en dan via de 
orale route worden opgenomen. Op dit moment zijn er geen goede 
studies over de hoeveelheden chroom die kunnen lekken uit 
orthodontische materialen die in Nederland op de markt zijn. Aangezien 
orale blootstelling aan chroom-6 gerelateerd is aan nadelige 
gezondheidseffecten (zie sectie 3.3.4), is er in dit kader met een externe 
expert in orthodontische materialen besproken of er zorgen zijn over 
metalen die uit beugels en spalkjes lekken. Deze expert heeft hierover 
ook overlegd met twee buitenlandse collega’s. Alle drie de 
geraadpleegde experts achten het zeer onwaarschijnlijk dat chroom-6 in 
orthodontische materialen problematisch is op basis van de volgende 
argumenten: (1) De blootstelling aan chroom is vrijwel nihil door de 
kleine hoeveelheid chroom in orthodontische materialen en het kleine 
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contactoppervlak van orthodontische materialen met speeksel en zachte 
weefsels. (2) Bij verwijderde spalkjes worden bijna geen veranderingen 
van het materiaal aangetroffen. Spalkjes worden verwijderd nadat deze 
gebroken zijn. Anders dan deze breuk worden praktisch nooit 
afwijkingen in het materiaal aangetroffen in zowel aanzicht als ook 
mechanische eigenschappen (sterkte en flexibiliteit). Dit wijst erop dat 
er geen significante veranderingen in het materiaal zijn gekomen, zoals 
bijvoorbeeld het uitlekken van metalen. Een uitzondering hierop zijn de 
oudste generatie spalkjes waarbij gevallen bekend zijn van beperkte 
oxidatie. (3) Bij patiënten met schisis5 - die voor langere tijd (typisch 20 
jaar) worden gevolgd - zijn er geen klinische aanwijzingen dat ze 
nadelige gezondheidseffecten ervaren door hun spalkje. Voor zover de 
experts kunnen overzien zijn er geen studies gedaan naar de lange 
termijn gevolgen van orthodontische materialen met betrekking tot het 
lekken van chroom, dan wel andere metalen. Dit is niet de focus van 
huidig onderzoek, maar hier wordt vanuit de kliniek ook geen aanleiding 
toe gezien. 
 

3.3.4 Relevantie van reeds bekende nadelige gezondheidseffecten door 
chroom-6  
Het RIVM heeft eerder bestudeerd welke nadelige gezondheidseffecten 
veroorzaakt kunnen worden door chroom-6 verbindingen bij 
beroepsmatige blootstelling via de huid, ingestie en luchtwegen [7]. In 
dit huidige onderzoek heeft het RIVM gekeken naar de mogelijkheid voor 
route-to-route extrapolatie6, en geconcludeerd dat dit niet mogelijk was 
voor chroom-6 [7, 68]. Dat betekent dat nadelige gezondheidseffecten 
van chroom-6 gerelateerd zijn aan de blootstellingsroute waarbij deze 
zijn gevonden. De blootstelling uit implantaten is lokaal bij de locatie 
van het implantaat en mogelijk systemisch via de bloedbaan. De eerder 
gerapporteerde nadelige effecten die zijn gerelateerd aan beroepsmatige 
blootstelling via huid, ingestie en luchtwegen kunnen daarom niet 
vertaald worden naar blootstelling via implantaten. Het ontstaan van 
tumoren in bijvoorbeeld longen, neus en neusbijholte is gelinkt aan de 
blootstelling aan chroom-6 via de inhalatieroute. Deze route is niet 
relevant voor chroom uit implantaten.  
 
Bovendien is de frequentie, duur en hoogte van beroepsmatige 
blootstelling anders dan via een implantaat. Waar het bij beroepsmatige 
blootstelling om een piekblootstelling gaat tijdens de werkweek, gaat 
het bij een implantaat mogelijk om een continue-blootstelling aan een 
lage hoeveelheid ionen die daarbij ook afneemt over de tijd. 
 
Het ontwikkelen van een allergie voor chroom-6 is een mogelijke 
uitzondering, want deze allergie kan ontstaan na blootstelling via de 
huid (op de werkplek of door gebruik van consumentenproducten) als 
ook door het plaatsen van een implantaat. Op basis van de beschikbare 
literatuur lijkt het ontstaan van chroomallergie door implantaten zelden 
voor te komen in vergelijking met chroomallergie veroorzaakt op de 
werkplek. Naast chroom-6 kunnen ook andere metalen, zoals nikkel en 
kobalt, de oorzaak zijn van metaalallergie.  
 
 
5 Schisis is een spleet of groef in bovenlip, kaak en/of gehemelte. 
6 Route-to-route extrapolatie: bekende uitkomsten van een blootstelling via een specifieke blootstellingsroute 
omrekenen naar de mogelijke effecten van een vergelijkbare blootstelling via een andere blootstellingsroute. 
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Samenvattend:  
Er zijn relatief weinig studies beschikbaar waarin een verband tussen 
chroom-bevattende implantaten en nadelige (gezondheids)effecten is 
onderzocht. Gerapporteerde lokale effecten van implantaten zijn 
bekende weefselreacties na de ingreep. De literatuur is niet eenduidig 
met betrekking tot een verband tussen chroom en lokale effecten en er 
is geen verband te leggen met chroom-6 op basis van deze studies. 
Er zijn enkele studies gevonden die systemische effecten van chroom of 
chroom-houdende implantaten hebben onderzocht. Er zijn beperkte 
indicaties voor een relatie tussen implantaten en een metaalallergie. 
Echter, dit komt zelden voor en leidt meestal niet tot ernstige klachten. 
Verder hoeft een metaalallergie in dergelijke gevallen niet aan de 
chroom-component te zijn gelinkt. Voor andere systemische effecten 
zijn geen of onvoldoende aanwijzingen gevonden.  
 

3.4 Beschouwing 
3.4.1 Onzekerheid over mate van blootstelling 

Hoewel het vaststaat dat chroom kan vrijkomen uit implantaten, kan er 
geen uitspraak worden gedaan over de hoogte van blootstelling aan 
chroom-6. Dit komt door (1) het type uitgevoerde metingen in de 
studies, (2) gebrek aan data over de kinetiek van de ionen naar 
omliggende weefsels en de systemische circulatie, (3) confounding 
factoren waarvoor niet gecorrigeerd is, en (4) sterk uiteenlopende 
concentraties van chroomionen uit het implantaat die zijn gerapporteerd 
in de literatuur.  
 

3.4.2 Duiding van studies over nadelige gezondheidseffecten  
Er zijn relatief weinig wetenschappelijke studies gevonden en deze laten 
geen eenduidig beeld zien voor een verband tussen lokale effecten en 
chroom in implantaten. Met betrekking tot systemische effecten zijn er 
maar één of enkele studies beschikbaar. Deze tonen geen duidelijke 
relatie tussen chroom uit het implantaat en de systemische effecten. Op 
basis van dit onderzoek kan worden geconstateerd dat er een gebrek is 
aan: (1) goed opgezette studies die specifiek de effecten van chroom 
(ook in combinatie met andere vrijkomende metalen) uit implantaten en 
onderliggende mechanismen onderzoeken, (2) harmonisatie in 
meetmethodiek en te meten weefsel, vloeistof of cellen, tijdspunten van 
de metingen en van gebruikte detectielimiet, (3) kennis over de kinetiek 
van chroom-ionen vanuit implantaten richting omliggende weefsels, (4) 
kritische weging van de tegenstrijdige resultaten door het 
onderzoeksveld, en (5) inachtneming van de grote invloed van de 
behandelend arts en interindividuele verschillen tussen patiënten op het 
ontstaan van nadelige gezondheidseffecten. Het ontbreken van een 
onderzoeks-focus op de rol van specifiek chroom-6 uit implantaten in 
het ontwikkelen van nadelige gezondheidseffecten kan erop wijzen dat 
vanuit de desbetreffende onderzoeksvelden hiervoor geen aanleiding 
wordt gezien, en er geen gevoel van urgentie voor is. 
 

3.4.3 Blootstelling aan andere metalen 
Bij de chroom-bevattende implantaten is er altijd sprake van een 
gecombineerde blootstelling aan verschillende metalen en nooit alleen 
aan chroom. Voor de implantaten waarvoor onderzoek is gedaan naar 
nadelige gezondheidseffecten (Tabel 1) gaat het vaak om kobalt voor 
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gewrichtsimplantaten en nikkel voor beugels. Kobalt en nikkel zijn net 
als chroom metalen die metaalallergie kunnen veroorzaken [69, 70].  
In een recente studie is een risico-baten analyse uitgevoerd voor het 
gebruik van kobalt-bevattende materialen in medische hulpmiddelen. 
Hierbij is geconcludeerd dat blootstelling aan kobalt uit implantaten via 
klinisch relevante blootstellingsroutes geen risico op kanker of 
reproductietoxiciteit geeft. Daarnaast zijn de risico’s op andere nadelige 
gezondheidseffecten die aan verhoogde kobalt concentraties gerelateerd 
zijn zeer klein wanneer de blootstelling via een implantaat verloopt [71]. 
Een dergelijke analyse is niet mogelijk voor chroom gezien het beperkt 
aantal studies en de grote onzekerheden binnen deze studies. 
 

3.4.4 Effecten van het implantaat 
Tabel 1 geeft een overzicht van de geïncludeerde studies waarin naar de 
nadelige gezondheidseffecten van chroom-houdende implantaten is 
gekeken. Naast een mogelijke rol voor metalen in het ontwikkelen van 
nadelige effecten, kunnen ook andere factoren een rol spelen. Zo 
kunnen fysieke materiaaleigenschappen prikkels geven aan het 
omliggende weefsel [72] waardoor lokale effecten kunnen ontstaan. 
Daarnaast gaat een deel van deze studies over MoM heupprotheses, 
waarvan bekend is dat er relatief veel chroom en kobalt, alsook 
metaaldebris uit vrijkomen. Deze implantaten worden sinds 2012 in 
Nederland niet meer gebruikt, omdat het vaker tot deze lokale klachten 
leidt in patiënten. Het is niet duidelijk wat de relevantie is van de 
bevindingen voor MoM heupprotheses ten opzichte van andere typen 
implantaten. 
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4 Conclusies 

Vanwege de lacunes in beschikbare data kan geen uitspraak worden 
gedaan over de mate van lokale blootstelling aan chroom-6 uit 
implantaten. Systemische blootstelling aan chroom-6 is mogelijk bij 
MoM heupprotheses. Voor overige implantaten zijn de beschikbare data 
minder overtuigend, maar kan systemische blootstelling niet worden 
uitgesloten.  
 
De beschikbare data over een verband tussen chroom-houdende 
implantaten en lokale effecten zijn niet eenduidig en overlappen met 
bekende weefselreacties na plaatsing van een implantaat. Een directe 
link met chroom-6 ontbreekt. De hoeveelheid literatuur over 
systemische effecten is beperkt. Er zijn enkele aanwijzingen voor een 
verhoogd risico op metaalallergie. Echter, dit komt zelden voor en leidt 
meestal niet tot ernstige klachten. Voor overige systemische effecten 
zijn geen of onvoldoende aanwijzingen gevonden.    
 
Concluderend stellen we dat de huidige wetenschappelijke literatuur 
geen aanwijzingen geeft voor ernstige gezondheidseffecten door 
chroom-6 uit een medisch implantaat. 
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