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Woord vooraf 

 

Een scriptie maken doe je niet alleen uit oogpunt van de wetenschappelijke bijdrage of voor 

het behalen van een diploma, maar in hoge mate voor jezelf, als uitdaging, uit interesse en 

een klein beetje voor de eer. Het is dan ook logisch dat de keuze van het onderwerp van zulk 

een persoonlijk en toch vrij omvangrijk werk iets is waar vaak lang nadenken aan 

voorafgaat.  

 

Ik heb altijd iets willen doen voor de stad Lokeren, waar ik geboren ben, tot op heden altijd 

heb gewoond en ook in de toekomst graag zal blijven rondhangen. Enkele jaren geleden al 

raakte ik geïnteresseerd in de problematiek van de Lokerse kwikvervuiling. Zo bezocht ik 

meerdere oude bedrijfssites en woonde een infoavond bij rond een epidemiologisch 

onderzoek naar de gevolgen van het kwik voor de gezondheid van de Lokerse bevolking. 

Daar maakte ik kennis met gastspreker Ludo Holsbeek, die tevens copromotor is van deze 

scriptie. Hij bracht toen naar voren dat er nog geen volledig uitsluitsel kon gegeven worden 

omtrent de gevaren van het kwik in de bodem. Volgens Ludo verdiende het in 1995 

gevoerde epidemiologisch onderzoek zeker navolging. Dit leek een geknipte opdracht voor 

mij. Alleen wou ik niet zomaar een uitbreiding doen van dat onderzoek. Neen, het moest iets 

aparts zijn, iets dat dichter bij de mensen stond dan de milieuproblematiek.  

 

Veel Lokeraars vertellen nog altijd graag over de grote bloeitijd van de haarsnijderijen 

tussen de twee wereldoorlogen. Zeer tot de verbeelding spreken hun beschrijvingen van de 

vroegere vergiftiging van de arbeiders door het kwik, van het ongecontroleerde lozen van 

kwik in het milieu en van de omstandigheden waarin het zware en vuile werk gebeurde. Ook 

nu nog zijn er mensen die klagen over allerlei gezondheidsproblemen of die ten stelligste 

beweren meer kwik dan bloed in de aderen te hebben stromen. Zeker gaven hun verhalen mij 

zin om ze op waarheid te controleren en dat werd nu enigszins mogelijk binnen het kader 

van deze scriptie voor Menselijke Ecologie. Ik besloot het kwaad met eigen wapens aan te 

pakken : konijnenhaar voor mensenhaar, haal maar boven die schaar! Indien het niets werd 

kon ik misschien nog als kapper aan de slag… 
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Een scriptie schrijven zonder hulp van de juiste medemensen is onbegonnen werk. Ik wou 

prof. dr. Claude Joiris en dr. Ludo Holsbeek dan ook hartelijk danken voor hun begeleiding 

en goede raad. Zonder hen als promotor had dit werk nooit tot stand kunnen komen. 

 

Verder hoop ik Margriet, dat je de sfeer in het labo nog lange tijd zo aangenaam mag maken. 

Bedankt voor de toffe samenwerking, ik heb zeker heel wat laboratoriumervaring opgedaan.    

 

Ik dank ook Nico Van Campenhout en Marcel Pieters, die mij helemaal inwijdden in de 

industriële geschiedenis van Lokeren en altijd bereid waren om nadere uitleg te verschaffen. 

 

Verder dank ik de 75 mensen die spontaan wilden meewerken aan dit onderzoek. Nogmaals 

mijn excuses indien ik jullie kapsel heb verknoeid. Maar indien u tevreden bent wil ik altijd 

nog eens uw haar komen snijden. 

 

Tenslotte lieve ouders, merci dat ik jullie nog een tweede maal de soms onvoorspelbare 

grillen van een thesisstudent mocht aandoen. Ik weet dat ik verre van de meest gemakkelijke 

persoon ben, maar ja van wie zou ik dat hebben… 

 

Arne Verstraeten, 

Lokeren, 28 april 2001 
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Samenvatting 

 

In de haarsnijderijen te Lokeren werd tot in de jaren ’70 kwik gebruikt bij het 

productieproces. Omdat aanvankelijk de giftigheid van kwik niet gekend was, werkten de 

arbeiders er onbeschermd mee, waardoor ze blootgesteld waren aan hoge kwikconcentraties. 

Een sterke contaminatie kon gebeuren via de lucht en via de huid, wat soms leidde tot 

ernstige vergiftigingsverschijnselen. De bedoeling van dit onderzoek was na te gaan of nu, 

30 jaar na het gebruiksverbod op kwik, de arbeiders nog steeds een verhoogde 

kwikconcentratie in het lichaam hebben.  

 

Van 65 arbeiders uit de Lokerse haarsnijderijen werd een staal van het hoofdhaar 

geanalyseerd om het totaal kwikgehalte te bepalen. De kwikgehaltes van de haarsnijders en 

die van 10 controlepersonen die willekeurig verspreid in Lokeren wonen verschillen niet 

significant (p=0,612). Zowel de huidige als de vroegere arbeiders hebben dus niet meer kwik 

in het haar dan de rest van de Lokerse bevolking, wat erop wijst dat de vroegere zware 

kwikbesmetting zo goed als verdwenen is. Dit resultaat was enigszins verwacht, gezien de 

halfwaardetijd van kwik in het menselijk lichaam op niet meer dan 70 dagen wordt geschat. 

Het onderzoek toont dat de kwikconcentraties in het haar nu hoofdzakelijk worden bepaald 

door het visconsumptiepatroon (y = 0,2148x + 0.0817; R² = 0,81). Een meer gedetailleerd 

onderzoek, na standaardisatie voor het eten van vis, brengt echter wel nog subtiele effecten 

van de vroegere arbeid naar voren. Zo vertonen de mensen die het gevaarlijkste werk deden, 

waaronder het bereiden van de kwiknitraatoplossing, hogere kwikgehaltes dan de anderen 

(p=0,016). Dit verklaart ook het verschil tussen de mannen en de vrouwen (M : 0,415 µg 

Hg/g haar > V : 0,267 µg Hg/g haar; p=0,004), want het werken met de zuivere 

kwikproducten mocht alleen door mannen gebeuren. Ook het feit dat de groep die ouder is 

dan 70 jaar meer kwik in het haar heeft (p=0,032) is een gevolg van de industrie, omdat zij 

nog dienst deden in de periode vóór 1970.  

 

Naast de bepaling van het kwikgehalte in het haar werd ook een enquête gevoerd naar de 

gezondheidstoestand van de mensen in relatie tot de verrichte arbeid. Opvallend veel 

personen klaagden over abnormaal tandverlies, longziektes of verkleuringen van het haar. Er 

kon echter geen verband worden vastgesteld tussen de gemeten kwikgehaltes en deze 

aandoeningen. Het is mogelijk dat naast het kwik ook het gebruik van sterk geconcentreerd 

zoutzuur en salpeterzuur hierin een rol heeft gespeeld. 
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Abstract 

 
In the Lokeren felt industry, mercury was used in the production proces until the seventies. 

Because no one realised the toxicity of mercury in the beginning, workers used mercury 

without any protection, so they were exposed to high concentrations. A strong contamination 

was possible by inhalation and absorption through the skin, sometimes leading to severe 

symptoms of poisoning. The intention of this research was to investigate if now, 30 years 

after the use of mercury became forbidden, the workers still have elevated mercury 

concentrations in their body.  

 
From 65 people that worked for the felt industry in Lokeren a sample of scalp hair was 

analysed to measure the total mercury concentration. The mercury concentrations did not 

differ significantly from those of 10 controle people living randomly in Lokeren (p=0,612). 

Both former workers as people who still do the work have no more mercury in their scalp 

hair than the rest of the Lokeren population, proving that the past severe mercury 

contamination has almost disappeared. This result was more or less expected because of the 

half life time of mercury in the human body, which is estimated to be only 70 days. The 

results show that the actual mercury concentrations in the hair are mainly determined by the 

pattern of fish consumption (y = 0,2148x + 0.0817; R² = 0,81). But a more detailled analysis, 

after standardisation of the mercury values for fish consumption, reveals that there are subtle 

effects of the former mercury use. People who did the most dangerous jobs, like the 

preparation of the mercury solution, clearly have higher mercury values than the others 

(p=0,016). This also explains the difference between men and women (M : 0,415 µg Hg/g 

hair > F : 0,267 µg Hg/g hair; p=0,004), as the working with pure mercury products was 

done exclusively by men. Also the fact that the group aged older than 70 shows higher 

mercury concentrations (p=0,032) is a consequence of the work for the industry, because 

these people were mainly active in the period before 1970.  

 
Besides determining the mercury concentration a number of questions were posed about the 

health of the workers, in relation to the specific jobs they did. A remarkable number of 

people complained about abnormal tooth loss, lung diseases and discolouring of the scalp 

hair. However, it was not possible to find a relationship between the hair mercury 

concentrations and these problems. Perhaps the frequent use of concentrated acids, like nitric 

acid and hydrochloric acid played a role in these.  
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Inleiding 

 

De stad Lokeren was vanaf het einde van de 19e eeuw tot na 1960 het wereldcentrum van de 

haarsnijderij. Deze industrie, die in België nu zo goed als verdwenen is, had als taak de 

vellen van hazen en konijnen te bewerken, er het haar van te scheiden en dit haar geschikt te 

maken voor de productie van vilten hoeden. De haarsnijderijen stelden toen bijna gans de 

Lokerse arbeidersklasse tewerk en hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het huidige 

welvaartspeil van de bevolking. Dit maakt dat sinds de 19e eeuw de geschiedenis van de stad 

er nauw mee verbonden is, zowel op sociaal, cultureel als politiek vlak. Voor de inwoners 

van Lokeren vormen de haarsnijderijen dan ook nog steeds een veelbesproken onderwerp.  

 

Deze scriptie spitst zich toe op een van de minder positieve aspecten van de haarsnijderij. 

Het is zo dat bij het productieproces aanvankelijk grote hoeveelheden kwik werden gebruikt. 

Dit zorgde begin vorige eeuw voor heel wat luchtvervuiling en leidde tot een zware 

persistente bodemverontreiniging op meer dan 30 plaatsen in de stad. In 1995 werd een 

epidemiologisch onderzoek gevoerd naar de gevolgen van die bodemverontreiniging. Er 

werd aangetoond dat mensen die in de buurt van enkele vervuilde sites woonden een 

verhoogde kwikconcentratie in het haar hadden indien zij putwater gebruikten (Qing, 1995).  

 

De belasting van het milieu was niet het enige kwikprobleem. De mensen die ermee werkten 

stonden vaak bloot aan hoge concentraties kwikdampen of kwamen er voortdurend via de 

huid mee in contact. Ondanks de vele klachten en het uiteindelijke gebruiksverbod op kwik 

in de jaren ’70, werden de Lokerse haarsnijders nog nooit als groep onderzocht op een 

mogelijke besmetting met kwik. Dit is meteen het hoofddoel van deze scriptie : onderzoeken 

of mensen die nog gedurende een zekere tijd in een haarsnijderij hebben gewerkt meer kwik 

in het haar hebben dan de rest van de bevolking.  

 

Het onderzoek gaat uit van een enquête die bij een aantal haarsnijders werd afgenomen. Van 

elke persoon werd ook een haarstaal verzameld, waarvan via vlamloze atoomabsorptie de 

kwikconcentratie werd bepaald. Aan de hand van de resultaten van de enquête en 

literatuurgegevens wordt dan getracht om de gemeten kwikconcentraties in het haar te 

verklaren. 
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In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste literatuurgegevens in 

verband met het onderzoek naar kwik. De verschillende vormen van kwik, hun toxiciteit en 

hun verspreiding in het milieu komen aan bod. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van 

de historiek van de haarsnijderijen te Lokeren. Er wordt ingegaan op het arbeidsproces in 

een haarsnijderij, met bijzondere aandacht voor het gebruik van kwik bij het productieproces 

en hoe de arbeiders aan kwik waren blootgesteld. 

 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van alle in het onderzoek gebruikte technieken en 

methoden. Eerst wordt beschreven hoe een groep van proefpersonen uit de doelgroep werd 

gezocht en gevonden, alsook hoe het enquêteformulier werd opgesteld en hoe de enquêtes en 

haarstalen uiteindelijk werden afgenomen. Tenslotte wordt de techniek voor de analyse van 

de haarstalen beschreven.  

 

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de enquêtes en de haaranalyses besproken. Er wordt 

gezocht naar mogelijke verklaringen voor de kwikgehaltes in het haar. Hierbij wordt 

vergeleken met de resultaten van andere onderzoekers. Er wordt geëvalueerd welke 

gezondheidsproblemen mogelijk in verband staan met het vroegere werk. Tenslotte wordt 

een evaluatie gemaakt van het onderzoek en van de huidige toestand van kwikcontaminatie 

bij de haarsnijders. De risico’s voor de nog in dienst zijnde arbeiders en voor de rest van de 

Lokerse bevolking worden ingeschat. 

 

Om te eindigen worden de belangrijkste resultaten en conclusies kort samengevat in een 

algemeen besluit. 



Header 

 11

 
 
1. LITERATUURSTUDIE 

 

In deze literatuurstudie wordt de geschiedenis van de haarsnijderijen te Lokeren besproken. 

Er wordt ingegaan op het arbeidsproces, met bijzondere aandacht voor het gebruik van kwik 

en de omstandigheden waarin dat gebeurde. Voorts wordt een overzicht gegeven van de 

bestaande kennis aangaande de toxicologie van kwik en de gevolgen die het kwik voor de 

toenmalige haarsnijders had. Tenslotte wordt toegelicht hoe kwikgehaltes in het lichaam te 

meten zijn, in functie van de tijd die volgt op de opname van het kwik.  

 

1.1. Een beetje geschiedenis 

 

1.1.1. Het hoedenmakersbedrijf te Lokeren1.1.1. Het hoedenmakersbedrijf te Lokeren1.1.1. Het hoedenmakersbedrijf te Lokeren1.1.1. Het hoedenmakersbedrijf te Lokeren    
 

Vanaf het ontstaan van de stad rond de 12e eeuw leefde de Lokerse bevolking bijna 

uitsluitend van de kleinschalige landbouw. De meeste boerenbedrijfjes waren niet groter dan 

5 ha, velen stelden het zelfs met minder dan 1 ha (Verstegen, 1953). In die situatie kwam pas 

geleidelijk verandering bij de aanzet van de industriële revolutie. De landelijke gemeente 

groeide in de loop van de 18e en de 19e eeuw uit tot een sterk geïndustrialiseerde stad. Tal 

van bedrijfstakken kwamen zich vestigen te Lokeren, omdat onder de arme boerenbevolking 

massa’s goedkope en bereidwillige arbeidskrachten te vinden waren (De Winne, 1902). 

Naast de klompenmakerij bloeide aanvankelijk vooral de textielindustrie, met onder andere 

weverijen, spinnerijen en blekerijen. Een andere nijverheid waarvoor Lokeren bekend stond, 

was de hoedenmakerij. Wanneer precies het hoedenmaken in de stad een aanvang heeft 

genomen blijft totnogtoe onbekend. Alleen is geweten dat in het midden van de 18e eeuw 

enkele hoedenmakers er werkzaam waren. Literatuurgegevens vermelden 3 tot 4 personen, 

maar het kunnen er ook meer zijn geweest (Verstegen, 1956). De hoeden werden 

aanvankelijk vervaardigd uit diverse materialen, zoals wol, haar van runderachtigen, geiten, 

kamelen, enz. Zelfs het afschuursel van lakens werd gebruikt (Thuysbaert, 1913). Het waren 

echter de duurdere hoeden, gemaakt van vilt, waarmee de Lokerse hoedenmakerij de 

wereldmarkt wist te veroveren en industriële proporties kon aannemen. Van de 2e helft van 

de 18e eeuw tot een heel eind in de 19e eeuw kende de sector een periode van 

hoogconjunctuur. Zo produceerden 6 bedrijven omstreeks 1825 jaarlijks tussen 38.000 en 

42.000 hoeden, goed voor een omzet van 225.000 gulden (Thuysbaert, 1913). Ten gevolge 
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van de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) brak evenwel wereldwijd een economische 

crisisperiode aan. In het begin trof die vooral de katoenindustrie, maar die sleepte heel wat 

andere bedrijven mee in haar val (Verstegen, 1968). Zo ook verging het de Lokerse 

hoedenmakerij en in 1876 was het laatste bedrijf in de stad gedwongen de deuren te sluiten 

(Verstegen, 1956). 

 

1.1.2. De haarsnijderijen 

 

Toen dat nog voldoende beschikbaar was, werd door de hoedenmakers bijna uitsluitend het 

haar van bevers gebruikt voor de productie van de vilten hoeden (Pieters, 1996). Bevers 

werden echter steeds zeldzamer en de prijs van het vilt steeg sterk, zodat de fabrikanten 

geleidelijk dienden over te schakelen op konijnen- en hazenhaar. Enerzijds waren deze 

konijnen- en hazenvellen veel gemakkelijker te bewerken, waardoor de machines en 

werktuigen minder snel sleten. Anderzijds was er een probleem aan verbonden : waar 

beverhaar een natuurlijke viltkracht heeft, bezit konijnen- of hazenhaar dat niet, omwille van 

de aanwezige gladde hoornlaag. Die hoornlaag diende te worden gespleten en gekrakeleerd, 

zodat de haren aan elkaar konden haken of vilten. In het begin voerden de hoedenmakerijen 

nog het volledige productieproces uit, van het snijden van haar van onbewerkte hazen- en 

konijnenvellen tot de productie van vilt en het maken van de hoeden zelf. Uiteindelijk 

kwamen er ook bedrijven die zich juist alleen gingen toeleggen op de productie van 

viltkrachtig haar voor de hoedenmakerij : de haarsnijderijen. Dit voorbereidend werk 

bestond uit vier hoofdtaken (Pieters, 1996) : 

• Konijnen- en hazenvellen reinigen en van het overtollige ontdoen; 

• Het haar ervan viltkrachtig maken; 

• Het haar uit de vellen verwijderen; 

• Het afleveren van het haar aan de hoedenfabrikanten. 

 

Toen de hoedenmakerssector zich volop in zijn grote bloeiperiode bevond, was de 

haarsnijderij nog maar op kleine schaal actief. Zo bestond er in 1857 één werkhuis dat zich 

uitsluitend met deze werkzaamheden bezighield (Thuysbaert, 1913). In contrast met de 

geleidelijke teloorgang van de plaatselijke hoedenmakersbedrijven, won de haarsnijderij 

steeds meer aan belang, door de stijgende vraag naar haar vanuit het buitenland. Het succes 

was zodanig groot dat ze tegen het einde van de 19e eeuw was uitgegroeid tot een 

volwaardige industrie. De eerste haarsnijderijen waren rond 1865 in Brussel gevestigd 

(Verstraeten, 1961). In Lokeren werd in 1892 de eerste grote fabriek gebouwd (Leroux, 
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1980). Ook te Dendermonde, St.-Niklaas, Moerbeke, Eeklo, Nevele, Zulte, Deinze en 

Wondelgem werden toen haarsnijderijen opgestart, maar Lokeren groeide uit tot het echte 

centrum van deze nijverheid. In 1913 waren er al 4 grote fabrieken, naast een 15-tal kleinere 

bedrijfjes (Thuysbaert, 1913) en in 1945 werden 27 grotere en 29 kleinere bedrijven geteld 

(Verstraeten, 1961). Vaak voerden die kleinere bedrijven maar enkele stappen van het gehele 

productieproces uit en werkten ze voornamelijk in onderaanneming voor de grote (Pieters, 

1996). Samen hadden de Lokerse bedrijven ongeveer 4000 werknemers in dienst, afkomstig 

uit de stad en haar wijde omgeving. Ze voorzagen in 90 tot 93% van de nationale productie 

(Leroux, 1980). Dat het werkelijk ging om een internationale industrie bewijzen volgende 

gegevens (Verhoeven, 1954) : 95% van de verwerkte vellen werd ingevoerd, meestal door 

onafhankelijke handelaars. Het ging hierbij om ruim 60.000.000 stuks per jaar. Aanvankelijk 

werden bijna uitsluitend wilde konijnen gebruikt, afkomstig uit Australië, Engeland en 

Schotland (Verstraeten, 1961). Later werd grotendeels overgeschakeld op tamme konijnen 

uit de eigen streek en uit Frankrijk. Hazen werden vooral uit Oost-Europa, Anatolië en 

Argentinië gehaald. Terzelfdertijd was 95% van het haar bestemd voor de export : jaarlijks 

meer dan 2.000 ton. In Europa ging het vooral naar Engeland, maar ook naar Frankrijk, 

Italië, Spanje, Zweden, Duitsland, Oostenrijk en Portugal. In Amerika waren de Verenigde 

Staten, Canada, Mexico en Argentinië de grootste afnemers.  

 

De grote bloei van de haarsnijderijen te Lokeren, die zijn hoogtepunt kende tijdens het 

interbellum, bleef evenwel niet duren. Rond de jaren ’60 begon de langzame terugloop, 

enerzijds door buitenlandse concurrentie van lage loonlanden, zoals India, Portugal, 

Slovenië, het vroegere Tsjechoslowakije, Venezuela en Argentinië, anderzijds door het 

verdwijnen van de hoed als modedracht. Er werd gezocht naar een economisch haalbare 

alternatieve toepassing voor het haar, maar die werd niet gevonden. Bovendien maakte de 

toenemende mechanisatie dat de productiviteit per arbeider toenam, waardoor minder 

werknemers nodig waren. Waar in 1950 nog melding werd gemaakt van 20 haarsnijderijen 

(Belconsulting n.v., 1988), waren dat er in 1964 maar 10 meer, waarin samen nog 869 

mensen werkten (ACV Lokeren, 1972). In 1970 waren het er 11, maar het aantal arbeiders 

was verder afgenomen tot 518 (ACV Lokeren, 1972). Daarna ging het snel bergafwaarts met 

de Lokerse haarsnijderijen en doofden zij een na een uit. In totaal konden wel 35 locaties 

worden teruggevonden waar ooit een haarsnijderij of aanverwant bedrijf actief was, maar er 

zijn er zeker meer geweest (zie Fig. 1.1). Op dit moment echter is Passavant het enige 

bedrijf dat nog op kleine schaal hazen- en konijnenhaar verwerkt voor de productie van 

vilten hoeden. In 1980 waren er nog 120 arbeiders werkzaam, nu zijn er maar 5 meer in 

dienst (Dhr. Clays, bedrijfsvoerder, mond. med.). Een tweede overblijver is Belskin, een 
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bedrijf dat niet langer het haar als eindproduct heeft, maar zich specialiseerde in het spinnen 

van textieldraad, een gemengde draad van konijnenhaar en wol (Dhr. Bracke, 

bedrijfsvoerder, mond. med.).  

 

Fig. 1.1 : Teruggevonden locaties waar ooit een haarsnijderij of aanverwant bedrijf gevestigd was 

(gegevens afkomstig van diverse bronnen).  

 

1.2. Het kwikgebruik in de haarsnijderij 

 

1.2.1. Het vroegere werk in de fabrieken : een ongezonde bezigheid 

 

Het prepareren van viltkrachtig haar is een traditioneel proces, waarbij de vellen een groot 

aantal bewerkingen dienen te ondergaan. Voor iedere stap waren er gespecialiseerde 

arbeid(st)ers, die typische machines en vaak zelfgemaakte werktuigen hanteerden (Theofiel 

Verstraeten, mond. med.). Aan het eind van de 19e eeuw en in de eerste helft van de 20e 

eeuw waren de gebruikte machines over het algemeen verouderd. Er werden weinig 

vernieuwingen aangebracht, omdat er voor onderzoek naar technische verbeteringen 
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nauwelijks interesse bestond (Leroux, 1980). Meestal waren de toenmalige 

werkomstandigheden dan ook bijzonder lastig. Veruit het grootste probleem vormde het 

kwik, dat overal gebruikt werd en soms ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebracht. In 

de Belgische bedrijven werden sinds de jaren ‘50 heel wat inspanningen geleverd om de 

arbeidsomstandigheden te verbeteren, maar in een aantal lage loonlanden wordt ook nu nog 

op de oude, gevaarlijke manier gewerkt. Om zich daar een beter beeld van te kunnen 

vormen, is het nodig het arbeidsproces, zoals het hier vroeger werd uitgevoerd, kort te 

bespreken. Marcel Pieters (1996) maakte een beschrijving van alle bewerkingen met hun 

typische benaming die ze hadden in de volksmond :  

 

Alles begon met de afgestroopte en binnenstebuiten gekeerde hazen- en konijnenvellen, die 

verpakt in grote pressen in de fabriek aankwamen. Door het vaak lange transport vanuit het 

buitenland en het drogen onderweg waren de vellen hard geworden. Een der eerste 

bewerkingen was dan ook ze opnieuw mals te maken, waarna ze beter te behandelen waren. 

Dit gebeurde in de douche, zoals de opgewarmde, ronddraaiende ontvettingstrommel wordt 

genoemd. Het zaagsel of zand in deze trommel heeft een schurend effect en slorpt tevens het 

door de hitte vrijkomende vet op. Daarna gingen de vellen naar de opensnijders, die de 

vellen opensneden; oren, poten, bekje en staart verwijderden. De kaarders haalden er dan 

met een speciaal soort stalen borstel (kaard) de laatste klontertjes vet en bloed uit (zie Fig 

1.2).  

 

Fig. 1.2 : De kaarders, bezig met het verwijderen van vuilnis uit de vellen (Pieters, 1996). 
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Vervolgens werd het nog in de vellen resterende fijne stof uit de vellen geklopt in de 

klopper, een grote achtkantige trommel. Dan werd bij de konijnenvellen het voor de 

viltfabricage ongeschikte lange windhaar uitgetrokken door de trekker. Bij de hazenvellen 

daarentegen diende een zuivering te worden uitgevoerd. Dit is het afscheren van de ruige 

rugharen met de zuivermachine, tot enkel het donzige haar overblijft. Tot hiertoe bracht de 

verwerking nog relatief beperkte gezondheidsrisico’s met zich mee, hoewel alle vellen al van 

bij het begin met naftalinepoeder waren behandeld, om te beletten dat vleesvliegen hun 

eieren afzetten op de restjes vlees en vet. Dit veranderde bij de eerstvolgende stap in het 

proces, het zogenaamde strijken (zie Fig. 1.3). De strijker verrichtte eigenlijk het 

belangrijkste, maar tegelijk gevaarlijkste werk in de haarsnijderij.  

 

Fig. 1.3 : De strijker, bezig met het instrijken van de vellen met kwiknitraat (Pieters, 1996). 

 

Waar bijvoorbeeld wol en beverhaar zoals eerder vernoemd een natuurlijk viltvermogen 

hebben, ontbreekt dat bij hazen- en konijnenhaar door de aanwezige hoornlaag. Om die 

hoornlaag te splijten en te krakeleren, werden de vellen kwistig ingestreken met een waterige 

oplossing van metallisch kwik (Hg0), gemengd met salpeterzuur (HNO3) of zoutzuur (HCl), 

waardoor kwiknitraat (Hg(NO3)2) of kwikchloride (HgCl2) werd bekomen (ing. Hector 

t’Jampens, voormalig L.S.C., mond. med.). Het kwik bindt met de cystinegroepen van de 

creatine in het haar, waardoor de eiwitmoleculen een kurkentrekkerstructuur krijgen en de 
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haarschubben open gaan. Het strijksel of sekreet (van het Franse “secrétage” = strijken), 

zoals de strijkers de door hen gebruikte oplossing noemden, bestond altijd uit deze 

producten(1) , maar de gebruikte mengverhouding was voor elk Lokers bedrijf verschillend 

en werd strikt geheim gehouden. Het product werd aanvankelijk gemiddeld om de twee 

dagen in de fabrieken zelf bereid(2). Het strijken van de vellen gebeurde vanaf de jaren ‘60 

machinaal, maar vroeger beschikten de strijkers alleen over een gewone borstel, waardoor 

het product in het rond spatte en op de arbeiders, de muren en de vloer terechtkwam (zie Fig. 

1.3). Op die manier werd continu kwikdamp ingeademd en was besmetting langs de huid 

mogelijk. Ook bij alle bewerkingen volgend op het strijken kwamen de arbeiders, die vaak 

vrouwen waren, er rechtstreeks mee in aanraking. Allereerst werden de doordrenkte vellen in 

de droogovens gebracht, eigenlijk beter reactieovens genoemd, omdat door de verhoogde 

temperatuur het strijksel beter kon inwerken. Vervolgens werden ze herbevochtigd door de 

natmaker en dan buik op buik, haar op haar gestapeld en samengeperst. Zo werden ze 

gedurende een maand gestockeerd om de kwikoplossing nog verder te laten inwerken en het 

viltproces te voltooien. Vervolgens werden ze, na te zijn geborsteld, behandeld door de 

snijdster, die met de snijmachine het haar ter hoogte van de haarwortel uit de huid 

verwijderde. De huid werd daarbij in fijne reepjes gesneden en vormde een afvalproduct, in 

de volksmond “vermicelli” geheten. Na het snijden werd dan per vel het vrijgekomen 

vlokkige haar - dat nog steeds de vorm van een vel behouden had - door de snijdster  

opgevangen op een zinken plaat en doorgegeven aan de stukkenuittrekster, die er de laatste 

 

(1) : Oorsprong van het gebruik van kwiknitraat 

In de zoektocht naar middelen die de viltkracht van konijnen- en hazenhaar even groot kon maken als die van 

beverhaar, werden door de haarsnijderijen heel wat producten getest. Zo werd in het begin gebruik gemaakt van 

melasse, wijnmoer, urine en zelfs wortelsap en zeezout, aangelengd met kokend water. In het begin van de 18e 

eeuw echter ontdekte men in Engeland bij toeval dat het gebruik van kwikzilver tot de beste resultaten leidde 

(Pichard, 1912). Dit kwam doordat één arbeider haar afleverde dat merkbaar sneller verviltte dan dat van zijn 

collega’s. Bij nader onderzoek bleek hij aan een ziekte te lijden, waarvoor hij een medicijn (!) op basis van 

kwik gebruikte. Door de vellen in te strijken met zijn kwikhoudende urine bereikte hij dit resultaat. Te Lokeren 

vond het gebruik van kwik in de haarsnijderij vermoedelijk maar ingang rond het einde van de 18e eeuw. Pas in 

1787 wordt immers voor het eerst melding gemaakt van kwikgebruik in de plaatselijke literatuur (Pieters, 

1996). In het begin van de 20e eeuw was het echter reeds algemeen (De Winne, 1902). 

 

(2) : Bereiding van het kwiknitraat (S.C.L., 1956) 

Op de fabriek werd het product telkens in hoeveelheden van 40 liter tegelijk aangemaakt, meestal ’s avonds na afloop van het werk. Er 
werd steeds gestart met het aanmaken van een verdunde oplossing van geconcentreerd salpeterzuur (40°Bé) in water. Deze zure oplossing 
werd met cokesvuren verwarmd, waarna een zekere hoeveelheid kwik werd toegevoegd en de reactie tot kwiknitraat kon doorgaan. 
Tenslotte werd verder verdund met water tot de gewenste concentratie (6-12°Bé) was bereikt. Per 100 kg vellen werd gerekend op een 
vloeistofverbruik van 25 tot 45 kg, overeenstemmend met een kwikverbruik van 2 tot 5 kg. 
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onzuiverheden en stukjes vel uit haalde. De buikaftrekster verwijderde dan eventueel het 

kwalitatief mindere buikhaar, al naargelang de eisen van de klant. Soms wou die immers 

uitsluitend eerste kwaliteit rughaar, “arête pur dos”  genoemd. De vliezenmaakster tenslotte, 

bracht het haar in opgebolde vorm, die vlies genoemd werd. Het haar werd dan, net zoals het 

door de thuiswerkers afgeleverde losse staartjeshaar, verpakt in papieren zakken met een 

inhoud van 2,5 kg en was klaar om te worden geleverd aan de hoedenfabrikanten. 

 

Een aparte stap, die ook dient te worden vermeld omdat de arbeiders er mogelijk in contact 

kwamen met kwik, zijn de blaasmolens. Daarin werd al het losse haar, dus datgene dat niet 

in een vlies was verwerkt, nog eens extra gezuiverd. Eventueel werden daarbij tegelijkertijd 

ook verschillende soorten haar gemengd. 

 

Het is duidelijk dat de arbeiders onder de toenmalige werkomstandigheden aan grote 
hoeveelheden kwik waren blootgesteld. De gestreken vellen bevatten immers per kg 
gemiddeld 10 tot 30 g kwik (S.C.L., 1956). Vermits de huiden bij alle stappen in het 
productieproces die volgden op het strijken manueel werden bewerkt, kwam daarbij zeker 
kwik op de handen terecht. Bovendien zweefden ook grote hoeveelheden kwikdamp en 
kwikhoudend stof in de lucht, die konden worden ingeademd. Een onderzoek leerde dat 4 tot 
5% van de droge massa van het machinestof uit kwik bestond en dat van de totale 
hoeveelheid gebruikt kwik meer dan 20% achteraf niet kon worden teruggevonden in het 
haar of de afvalproducten (S.C.L., 1956). Aan ventilatie of afzuiging werd in het begin 
nauwelijks gedaan, en zeker niet in de winter, vermits dan alles diende te worden afgesloten 
om de warmte van de kleine kachels binnen te houden. Een refter bestond aanvankelijk niet 
en de middagboterham werd bijna altijd met ongewassen handen in de werkhal opgegeten 
(Dhr. Pringels, verantwoordelijke productie bij Jourde, mond. med.). 

 

Ook bij de bereiding van het kwiknitraat op de fabriek zelf werkten de arbeiders zonder 

bescherming met het kwik, waarvan tevens een grote hoeveelheid in het milieu terechtkwam. 

Immers, bij het mengen van kwik en salpeterzuur kwamen grote hoeveelheden bruingele 

dampen van kwiknitraat vrij. Niet alleen de arbeiders in de fabriek, maar ook de mensen die 

woonden in de omgeving er rond stonden daaraan bloot. 

 

1.2.2. De thuisnijverheid : een triest voorbeeld van ons Vlaamse proletariaat 

 

Een zeer belangrijk punt is dat tot aan de Tweede Wereldoorlog een groot deel van de arbeid 

niet op de fabriek zelf werd verricht, maar wel bij de mensen thuis, in het geheim achter de 

gesloten deuren van talloze kleine, trieste arbeiderswoningen (Pieters, 1996). Gedreven door 

honger en armoede, hielden daar de vrouwen en kinderen zich bezig met misschien het 

meest vuile en ongezonde werk dat de haarsnijderij te bieden had : het zogenaamde 

“staartjessnijden” (zie Fig. 1.4).  
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Fig. 1.4 : Thuisarbeiders, bezig met het afknippen van het staartjeshaar (De Vos & Verstegen, 1983). 

 

Dit staartjessnijden was niets anders dan het met een grote schaar afsnijden van het haar van 

de konijnen- en hazenstaarten, die de fabrieksarbeiders ’s avonds na het werk mee naar huis 

brachten. Zo trachtte de arme bevolking, die nauwelijks voldoende te eten had, een karige 

boterham bij te verdienen. Want gemiddeld verdiende de Lokerse haarsnijder maar 2 tot 4 

frank per dag (Van Acker, 1997), veel minder dan het normale loon van die tijd, en 

onvoldoende om alle leden van de soms erg grote gezinnen te voeden. Thuisarbeid werd 

echter nog minder betaald, ongeveer 1 frank per dag. Dit verklaart waarom men, hoewel dit 

verboden was, kinderen van 9 jaar al aan het werk vond, terwijl zij op 12-13 jaar geregeld 

moesten meewerken (Thuysbaert, 1913). De vakbonden moesten machteloos toezien hoe de 

bevolking werd uitgebuit, vermits de toenmalige gouverneur en de gezondheidscommissies 

van de provincie Oost-Vlaanderen doof bleven voor de klachten en niets deden om de 

situatie te verbeteren (De Winne, 1902). Dat de thuisarbeid een zekere blootstelling aan kwik 

met zich meebracht is duidelijk : op de fabriek waren de staarten immers ondergedompeld in 

grote kuipen met kwiknitraat en daarna gedroogd. Bij het knippen van het haar vloog het stof 

in het rond, en verspreidde zich in alle hoeken van de kleine huisjes. Dekens, opgehangen in 

de deuropeningen, vormden de enige en ontoereikende bescherming tegen het stof. Vaak was 

zelfs dat onmogelijk, daar de meeste gezinnen maar beschikten over één enkele kamer, 

waarin zowel geleefd, gegeten als geslapen werd! Gelukkig veranderde deze situatie in de 

jaren ’50 en uiteindelijk werden de arbeiders door stukloon zelfs beter betaald dan in de 

textielsector, waardoor de thuisarbeid verdween (Dhr. Pringels, mond. med.). 
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1.2.3. Bijkomende blootstellingen 

 

Het ongezonde werk in de fabriek en in de kleine woonkamers thuis was niet de enige 

manier waarop de bevolking aan kwik was blootgesteld. Ten minste dienen volgende 

bijkomende factoren te worden vermeld : 

• Enerzijds was er de “vermicelli”, het kwikhoudende afval van huidreepjes. Bij proeven 

werd hierin 10 tot 18% van de totaal gebruikte kwikhoeveelheid teruggevonden (S.C.L., 

1956). Om te beginnen was de vermicelli een zeer geschikte grondstof voor de 

lijmindustrie, die ze gretig afnam. Samen met de oren, poten en het bekje vormde het 

echter ook een erg gewaardeerde meststof voor de land- en tuinbouw (vooral de 

bloemkoolteelt)  (Pieters, 1996). Boeren uit de omliggende streken haalden het daarom 

vaak af bij de fabriek. Op die manier zijn toen mogelijk grote hoeveelheden kwik her en 

der op het land verspreid geraakt!  

• Daarnaast was er het voor de viltproductie ongeschikte buikhaar, dat uit de vellen 

verwijderd werd. De haarsnijderijen verkochten dit meestal aan handelaars, om 

matrassen mee te vullen (Thuysbaert, 1913). Ook zo kon dus een hoeveelheid kwik via 

een omweg bij de mensen thuis terechtkomen. 

 

1.2.4. Kwikintoxicatie 

 

De Lokerse haarsnijders kwamen dus voortdurend in contact met het kwik en kregen dit in 

hun lichaam, door inademing van de dampen en het stof, door absorptie via de huid en door 

aanraking van voedsel met vuile handen. Noch de arbeiders noch de fabrikanten wisten 

aanvankelijk dat kwik schadelijk kon zijn voor de gezondheid. De gevolgen van de 

chronische blootstelling bleven echter niet lang uit. Een aantal arbeiders, voornamelijk 

degenen die werkten in de strijkerij, leden zichtbaar onder de effecten ervan. Ze waren 

“gepakt van de mercure”. Typerende symptomen waren spierbevingen, tandbederf, verlies 

van nagels, gezichtsstoornissen die uiteindelijk leidden tot blindheid, nier- en 

huidaandoeningen en geheugenverlies (Van Acker, 1997). “Ze worden onvermijdelijk 

aangetast door zenuwbevingen en wel in die mate dat ze waggelend over straat lopen en dat 

ze alle voorwerpen die ze in handen willen nemen laten vallen. Hun tanden vallen uit of 

worden zwart als pek. Ze hebben veel pijn in hun mond.“ (De Winne, 1902). Vrouwen die 

huiden bewerkten brachten vaak doodgeboren of gehandicapte kinderen ter wereld. Nooit zal 

exact geweten zijn hoe groot de impact van het kwik op de gezondheid van de Lokerse 
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bevolking in die tijd wel is geweest. Om hiervan een beter beeld te kunnen krijgen, moet 

eerst dieper worden ingegaan op de manier waarop kwik voorkomt in ons milieu, hoe het 

zich gedraagt en hoe het toxisch kan zijn voor de mens. 

 

1.3. Kwik 

 

1.3.1. Verspreiding van kwik in het milieu 

 

Kwik (Hg) is verwant met lood (Pb), koper (Cu) en cadmium (Cd) en wordt gerekend bij de 

groep van de zware metalen (Depledge et al., 1994). Het is een element dat van nature in 

kleine hoeveelheden voorkomt in het milieu : normale achtergrondwaarden zijn 0,55 mg per 

kg droge stof in de bodem en 0,05 µg per l in het bodemwater (zie Tabel 1.1). Kwik maakt 

deel uit van een aantal mineralen, zoals cinnaber (HgS), bepaalde amfibolen, enz. Als gevolg 

van vulkaanuitbarstingen, verwering van gesteenten en ontgassing van de aardkorst, worden 

jaarlijks 30.000 tot 150.000 ton kwik in de biosfeer vrijgesteld (Berlin, 1986; Depledge et 

al., 1994). Daar bovenop brengen een aantal menselijke activiteiten naar schatting 8.000 tot 

10.000 ton kwik in omloop. Het gebruik daarvan is voornamelijk terug te voeren tot de 

industrie. De belangrijkste zijn de elektronica, de chemische nijverheid (waaronder vooral 

elektrolyse in de chloor-alkali-industrie), de verfindustrie, de cementindustrie en de 

papierindustrie, maar ook bij het maken van thermometers, ontstekers, kwikdamplampen en 

batterijen komt kwik vrij (Enödy, 1990). Verder wordt kwik gebruikt in goudmijnen, in de 

farmaceutica, bij de productie van fungiciden en zaadbeschermende stoffen voor de  

 

Tabel 1.1 : Achtergrondwaarden van zware metalen in de bodem en het bodemwater(1). 

 
De achtergrondwaarden voor het vaste deel van de aarde gelden voor een standaardbodem met een gehalte aan 
klei van 10 % (op de minerale bestanddelen) en een gehalte organisch materiaal van 2 % (op de luchtdroge 
bodem).  
 

 

 

 

 

 

 
 
(1) : http://www.ovam.be/ 
 

Zwaar metaal Bodem (mg/kg droge stof) Grondwater (µg /l)

arseen 19 5
cadmium 0,8 1
chroom (III) 37 10
koper 17 20
kwik 0,55 0,05
lood 40 5
nikkel 9 10
zink 62 60
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landbouw (Alkyl-Hg). Ook de verbranding van fossiele brandstoffen (vooral steenkool, maar 

ook aardolie en aardgas) draagt bij tot de verspreiding van kwik in de atmosfeer. Kleine 

hoeveelheden kwik raken verspreid door het gebruik van dierlijke mest en compost en door 

het storten van vervuild slib uit riolen of rivieren. 

 

1.3.2. Vormen van kwik 

 

Kwik als metaal heeft de unieke eigenschap te kunnen voorkomen in 3 verschillende 

oxidatietoestanden, die door oxidatie en reductie in elkaar kunnen worden omgezet (Lash, 

2000). Metallisch kwik (Hg0) is ongeladen en heeft bij kamertemperatuur een vloeibare 

aggregatietoestand. De dampspanning van de vloeistof is zeer hoog, waardoor er 

gemakkelijk kwikdamp uit wordt vrijgesteld en in de atmosfeer terechtkomt. Deze vorm is 

dan ook het meest verspreid in het milieu (Lindberg et al., 1987). Kwik bestaat eveneens als 

kation, waarbij het zowel éénwaardig positief (mercuro : Hg+) als tweewaardig positief 

(mercuri : Hg2+) kan zijn. Hg+ is echter weinig stabiel, zodat van beide kationen Hg2+ veruit 

het meest abondante is. Hg2+ komt normaliter in gebonden toestand voor, enerzijds onder de 

vorm van anorganische zouten (o.a. chloriden, hydroxiden, oxiden en sulfiden), anderzijds 

als organische verbindingen. Van de talrijke organische verbindingen is methylkwik 

(CH3Hg+) de meest voorkomende. Methylkwik ontstaat in de natuur, hoofdzakelijk door 

bioconversie van de anorganische kwikvormen, via anaërobe micro-organismen in de bodem 

en het water of via oxidatie door moleculaire zuurstof in het water (Demagelhaes & Tubino, 

1995).  

 

1.3.3. Aanrijking van kwik in de voedselketen 

 

Kwik, en voornamelijk methylkwik, vertoont de neiging om aan te rijken in bepaalde voedselketens. Het bezit 

de eigenschap een sterke binding te kunnen aangaan met een aantal eiwitmoleculen in het lichaam van mens en 

dier, waardoor het daar gedurende lange tijd in kan verblijven. Zo wordt het kwik doorgegeven van het ene 

naar het andere trofische niveau. Hoe hoger een organisme in de voedselketen staat, hoe groter de gemiddelde 

methylkwikconcentraties in het weefsel worden (Mason et al., 2000). Dit betekent dat vooral bij grote 

predatoren een sterke accumulatie zal gebeuren. Een van de duidelijkste voorbeelden levert de aquatische 

voedselketen (zie Fig. 1.5). Onder normale omstandigheden bevat plankton gemiddeld 50 µg/kg drooggewicht, 

een kleine vis 0,15 tot 0,3 mg/kg, een grote roofvis 0,5 (tonijn), 0,6 mg/kg (haai) tot 1,2 mg/kg (zwaardvis) en 

een walvis of zeehond 1 tot 1,2 mg/kg (Geeraerts). De laatste waarde is 24.000 maal de hoeveelheid die in 
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zuiver water voorkomt : 0,05 µg/l. In geval van vervuiling kunnen deze concentraties nog veel hoger zijn. Zo 

werd bij 17 bruinvissen uit de Noordzee en het Kattegat gemiddeld 3,07 mg Hg/kg drooggewicht in het 

spierweefsel teruggevonden, terwijl de concentraties in de nieren en de lever van deze dieren zelfs het dubbele 

waren (Joiris et al., 1991). Ook bij visetende zoogdieren (Wren, 1984) en bij aquatische en terrestrische vogels 

(Delbeke et al., 1984; DesGranges et al., 1998; Spalding et al., 2000), werden al zeer hoge kwikconcentraties 

in de weefsels vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5 : Gemiddelde methylkwikconcentraties (µg/kg) in verschillende aquatische organismen onder 

normale omstandigheden (Geeraerts). 

 

1.3.4. Toxicologie van kwik 

 

Kwik is een sterk toxisch element, wat al meermaals is gebleken uit vergiftigingen die zich in het verleden 

hebben voorgedaan. In Japan bijvoorbeeld maakte de Minamataziekte, veroorzaakt door de consumptie van 

zwaar met kwik besmette vis, in de jaren ’50 en ’60 meer dan 1000 dodelijke slachtoffers (Harada, 1995; 

Weiss, 1996). In Pakistan (1969), Guatemala (1963-1965), Ghana (1967) en Irak (1971-1972) werd het eten 

van granen, die met alkylkwikhoudende fungiciden behandeld waren, dan weer vele mensen fataal (Hutton, 

1987). Bij deze ernstige gevallen waren de gevolgen van de kwikintoxicatie zeer duidelijk. In hoge 

concentraties worden onder meer coördinatiestoornissen, wazig zicht, bevingen, vermoeidheid, 

gedragswijzigingen, doofheid en tenslotte verlamming, coma en de dood vastgesteld (Janssens & Hens, 1997). 

Maar, op lange termijn kan zelfs een zeer lage dosis kwik al subtiele, nauwelijks merkbare effecten op het 

menselijk lichaam induceren (Lindberg et al., 1987). Omdat de symptomen zo moeilijk worden opgemerkt, 

blijft het een feit dat er haast geen gegevens bestaan over de effecten van zulke chronische blootstellingen. Om 
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de toxische werking van kwik beter te kunnen begrijpen is een gedegen kennis van het gedrag en de cyclus in 

het milieu van dit element absoluut noodzakelijk (zie Fig. 1.6). Hierna wordt besproken hoe kwik in het 

menselijk lichaam kan worden opgenomen en hoe het daar toxisch kan inwerken.  

Fig. 1.6 : De kringloop van kwik in het milieu (naar Geeraerts). 

 

1.3.4.1 Opname van kwik 

 

Er bestaan drie verschillende manieren waarop kwik door de mens kan worden opgenomen. Allereerst kan dit 

via de longen, door inademing van damp of stof in de lucht. Daarnaast is kwik in staat rechtstreeks via de huid 

in het lichaam binnen te dringen. De derde manier is via het maagdarmkanaal, dus via het drinkwater of door 

inname van voedsel.  

 

Vermits onvervuilde lucht maar 5 ng/m³ kwik bevat, nog veel minder dus dan zuiver water, krijgt de mens in 

normale omstandigheden voornamelijk kwik binnen via zijn voedsel. Hierbij is vooral de consumptie van vette 

vis en schaaldieren belangrijk, omdat zij - door het eerder genoemde mechanisme van bio-accumulatie - naar 

verhouding veel hogere kwikconcentraties kunnen bevatten dan andere voedingsmiddelen (Geeraerts). De 

concentraties in vis variëren evenwel zeer sterk naar gelang de vangstplaats en de plaatselijke vervuilingsgraad. 

In vis die afkomstig is van plaatsen met weinig of geen industriële activiteit, zoals de kusten van Bangladesh en 

Groenland of de Barentszee, zijn de kwikgehaltes zeer laag : gemiddeld niet meer dan 10 µg/kg (Joiris et al., 
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1995; Holsbeek et al., 1997). Belgische vis uit de Noordzee bevat al meer kwik : tussen 40 en 150 µg/kg (Guns 

et al., 1992). De concentraties in vis uit sterk verontreinigde wateren kunnen echter veel hoger liggen en die in 

de Japanse Minamatabaai bevatte tot wel 40.000 µg/kg (Harada, 1995). Gemiddeld zijn de kwikconcentraties in 

vlees, aardappelen en fruit een stuk lager : respectievelijk slechts 10, 3 en 1 µg/kg. Zij brengen dan ook een 

veel geringere hoeveelheid kwik in het lichaam (zie Fig. 1.7). Dit gegeven maakt van visconsumptie een zeer 

goede maatstaf om de kwikgehaltes in het lichaam van de mens, onder omstandigheden waar geen bijkomende 

blootstelling gebeurt, te verklaren (Chapman en Chan, 2000). Door tal van wetenschappelijke studies, op 

meerdere plaatsen ter wereld, werd dat al aangetoond. Voorbeelden zijn Papoea Nieuw Guinea (Kyle & Ghani, 

1982), Japan (Suzuki et al., 1984b; Feng et al., 1998), Zweden (Svensson et al., 1992), Bangladesh (Holsbeek 

et al., 1996), Duitsland (Gebel et al., 1998), Hong Kong (Dickman & Leung, 1998) en Korea (Lee & Lee, 

1999). Een vergelijking van deze studies leert ook dat bij visetende volkeren, gemiddeld veel hogere 

concentraties worden gemeten dan bij niet-visetende volkeren. Ook bij de Lokerse bevolking werd reeds een 

duidelijke correlatie vastgesteld tussen het aantal vismaaltijden per week en het kwikgehalte in het hoofdhaar 

(Qing, 1995).  

 

Fig. 1.7 : Opname van kwik uit diverse voedingsmiddelen voor een persoon die 10 keer meer vlees 

dan vis eet (Geeraerts). 

 

Naast de opname van kwik via de voeding en het natuurlijk milieu, zijn er nog een reeks antropogene factoren 

die kunnen zorgen voor blootstelling aan kwik en verhoogde concentraties in het lichaam. Het meest belangrijk 

zijn zeker de industriële nijverheden waar met kwik gewerkt wordt, zoals bijvoorbeeld de chloor-alkali-

industrie (Ludwicki et al., 1998). Kwik wordt daar meestal opgenomen door direct contact met de huid of via 

inademing van dampen. Vroeger werd kwik ook gebruikt in tandvullingen (amalgaam), door hun grijze kleur te 

onderscheiden van de nieuwere witte vullingen. Hieruit kan eveneens kwikdamp worden vrijgesteld met licht 
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verhoogde concentraties in het lichaam tot gevolg (Svensson et al., 1992; Mackert & Berglund, 1997). Het 

effect van amalgaamvullingen is echter beperkt en zou niet tot directe vergiftigingsverschijnselen leiden (Qing, 

1995; Bratel et al., 1997). 

 

1.3.4.2. Toxiciteit van de verschillende kwikvormen 

 

Het is zeer moeilijk de toxiciteit van kwik te evalueren, omwille van de drie verschillende 

vormen waarin het element kan voorkomen. De opneembaarheid verschilt voor elke vorm en 

is sterk afhankelijk van de manier waarop de blootstelling gebeurt. Bovendien zullen de drie 

vormen zich totaal anders gedragen in het lichaam, waardoor ze op andere plaatsen toxisch 

zullen zijn.  

 

Metallisch kwik (Hg0) 

Ingeslikt metallisch kwik is niet bijzonder giftig, omdat het weinig of niet door het 

maagdarmkanaal geabsorbeerd wordt en bijna niet kan binden met organische moleculen 

(Lash, 2000). Kwikdamp daarentegen, wordt doorheen de longblaasjes zeer goed 

opgenomen in het bloed. Ook door rechtstreeks contact met de huid kan metallisch kwik zeer 

volledig en snel worden opgenomen (prof. Vercruysse, mond. med.). Het kwik kan dan net 

als de andere kwikvormen naar de nieren worden getransporteerd en daar een toxische 

werking hebben. In de rode bloedcellen kan het echter door catalase ook vrij snel geoxideerd 

worden tot Hg2+. Hoewel hierover nog weinig geweten is, zouden zowel het resterende Hg0 

als het geoxideerde Hg2+ in staat zijn de bloed-hersenbarrière te doorbreken en een zekere 

neurotoxische werking te vertonen (Ashner & Kerper, 2000). Zo werd reeds aangetoond 

dat de inademing van kwikdampen een reversibel verlies van de kleurperceptie kan 

veroorzaken (Cavalleri & Gobba, 1998). Metallisch kwik kan ook de placentale barrière 

doorbreken en van de moeder naar de foetus worden doorgegeven. 

 

Anorganisch mercurikwik (Hg2+) 

Anorganisch mercurikwik komt voor onder de vorm van zouten met geringe oplosbaarheid 

en is daardoor weinig opneembaar (< 10%). Het zal bij contaminatie voornamelijk in de 

nieren en in mindere mate in de lever terechtkomen, waar het net als metallisch kwik een 

toxische werking zal kennen (Roels et al., 1999; Zalups, 2000). Er wordt evenwel ook 

melding gemaakt van bepaalde neurotoxische effecten (Chu et al., 1998) en aantasting van 

de immuniteit door mercurikwik (Shenker et al., 2000). De basis van de toxiciteit van Hg2+ 

ligt in de bindingskarakteristieken van dit kation. De mercuri-ionen kunnen binden aan tal 
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van negatief geladen groepen op moleculen, maar zullen dat preferentieel doen aan 

gereduceerde zwavelatomen, en meer specifiek aan deze van kleine endogene thiol-

verbindingen, zoals glutathion, cysteïne, homocysteïne en metallothioneïne (Lash, 2000; 

Zalups, 2000). Volgens deze auteurs, die de effecten van kwik op de nieren bestudeerde, is 

de affiniteit van kwikionen voor thiolverbindingen momenteel de enige fysiologische 

verklaring voor hun toxiciteit. Thiolverbindingen maken deel uit van de eiwitten in het 

bloedplasma, zoals albumine. Door de binding met kwik worden de eigenschappen van deze 

thiolverbindingen gewijzigd, waardoor hun fysiologische rol verandert (Lash, 2000). Het 

kwik, aan de plasma-eiwitten gebonden, kan door de bloedbaan worden getransporteerd. Vrij 

snel echter verdwijnt het uit de bloedbaan om te worden opgenomen in de nieren, waar het 

eveneens aan eiwitten wordt gebonden. Hoe dit opnamemechanisme, waarbij 

carriermoleculen mogelijk een rol spelen, precies functioneert is nog niet geweten 

(Diamond, 2000). Wanneer het kwik in de nieren zit, treden tot een bepaalde dosis geen 

effecten op, wat wijst op een zeker bufferend vermogen. Bij een hogere dosis wordt een snel 

afsterven van de niercellen vastgesteld en komt de nierfunctie in het gedrang. 

 

Organisch methylkwik (CH3Hg+) 

Organische kwikverbindingen, waarbij vooral aan methylkwik (CH3Hg+) moet worden 

gedacht, krijgt de mens bijna uitsluitend binnen via voedsel (Chapman & Chan, 2000). Het 

belangrijkst voor de mens zijn vis en schaaldieren, waarin methylkwik 80 tot 90% van het 

totaal kwikgehalte vertegenwoordigt (Lindberg et al., 1987). Door zijn lipofiel karakter is 

methylkwik veel beter opneembaar (> 90%) dan de andere kwikvormen. Het kan net als 

anorganisch kwik de nierwerking negatief beïnvloeden, en tevens andere weefsels en 

organen, zoals de lever aantasten (Ballatori, 2000). Het werd ook aangetoond dat 

methylkwik mutagene eigenschappen heeft (Leonard et al., 1983) en mogelijk kanker kan 

veroorzaken (Schoeny, 1996). Methylkwik tast ook het immuunsysteem aan (Shenker et al., 

2000). Verder bestaan er vermoedens voor een verlaagde vruchtbaarheid bij mannen door 

inhibitie van de spermatogenesis (Dickman & Leung, 1998). Maar het grootste gevaar van 

methylkwik schuilt ongetwijfeld in zijn neurotoxiciteit en de mogelijkheid om zowel de 

placentale barrière als de bloed-hersenbarrière te doorbreken (Aschner & Kerper, 2000). De 

overdracht van de bloedbaan naar de hersenen verloopt snel : al na enkele uren volgend op 

de inname van besmet voedsel. Het mechanisme van opname is vermoedelijk gelijkaardig 

aan dat van anorganisch kwik door de nieren, daar ook methylkwik een hoge affiniteit voor 

thiolverbindingen vertoont (Lash, 2000; Zalups, 2000). In de hersenen beschadigt 

methylkwik de zenuwcellen, waardoor die uiteindelijk afsterven. Bij volwassenen worden 

bepaalde zones specifiek aangetast, zoals bijvoorbeeld de motorische zone (ataxie), de 
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gehoorszone of de visuele cortex (beperking van het gezichtsveld) (Clarkson, 1997). De 

ontwikkelende hersenen van een foetus of baby zijn evenwel nog gevoeliger, zodat vooral 

zwangere vrouwen en zogende moeders het contact met methylkwik dienen te vermijden. Bij 

pasgeborenen werden onder meer een mentale achterstand, een gereduceerd geboortegewicht 

en sensorimotorische stoornissen vastgesteld (Gilbert & Grant-Webster, 1995). Daar staat 

vreemd genoeg tegenover dat op de Seychellen geen relatie blijkt te bestaan tussen een 

prenatale blootstelling aan methylkwik en de hersenontwikkeling bij kinderen (Davidson et 

al., 2000; Meyers & Davidson, 2000). Mogelijk liggen verschillen in het dieet aan de basis 

van het al of niet neurotoxisch zijn van methylkwik. Uit vergelijkende studie blijkt immers 

dat een groot aantal nutriënten het metabolisme van methylkwik in het lichaam op diverse 

wijze kunnen beïnvloeden (Chapman & Chan, 2000). Bepaalde stoffen stimuleren het 

toxisch effect, terwijl andere het juist afremmen. 

 

1.3.5. Normen voor kwik in het menselijk lichaam 

 

Vermits kwik een niet-essentieel element is (Depledge et al., 1994) en bovendien alle 

vormen toxisch zijn, is in principe iedere opgenomen molecule er een te veel. Kwik wordt 

dan ook officieel tot de “Zwarte Lijststoffen” gerekend (EU-Richtlijn 88/513). Toxische 

effecten uiten zich evenwel maar vanaf een bepaalde dosis, en het blijft een feit dat het eten 

van vis wel kwik aanbrengt, maar anderzijds een gunstig effect heeft op het 

cholesterolgehalte (Castillo et al., 2000). De organisatie FAO/WHO heeft daarom normen 

opgesteld voor wat beschouwd wordt als een toelaatbare kwikopname (WHO, 1990). In 

totaal is dat 300 µg per week, waarvan 200 µg in de vorm van methylkwikverbindingen. 

Naar schatting krijgt de Belg wekelijks gemiddeld 0,75 µg Hg per kg lichaamsgewicht 

binnen, zijnde 52,5 µg per week voor een persoon van 70 kg (Janssens & Hens, 1997). In 

België wordt deze norm dus ruimschoots gehaald. Dit geldt niet voor de strengere 

Amerikaanse norm : daar wordt voor methylkwik 0,1 µg per kg lichaamsgewicht per dag 

aangenomen (Rice et al., 2000), wat voor een persoon van 70 kg neerkomt op 49 µg per 

week. In het drinkwater mag de kwikconcentratie niet hoger zijn dan 1 µg/l. Op plaatsen 

waar met kwik gewerkt wordt, en als damp wordt ingeademd, bedraagt de Mac-waarde 0,05 

mg/m³. Dit is de concentratie waarbij gedurende 8 uur per dag het ganse jaar mag gewerkt 

worden. Voor tijdelijke blootstelling van korte duur (15 minuten) is de toegelaten 

concentratie hoger : 0,15 mg/m³. Zwangere en zogende vrouwen, alsook werknemers 

beneden de 18 jaar mogen niet tewerkgesteld worden aan posten waar schadelijke 

blootstelling aan kwik mogelijk is(1). 

(1) : Arbeidswet van 19 maart 1971, artikel 411. 
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1.3.6. Uitscheiding en detoxificatiemechanismen 

 

Kwik dat in het lichaam terecht komt blijft niet ter plaatse zitten. Op een of andere manier 

zal het na zekere tijd het lichaam opnieuw verlaten. De snelheid waarmee dit gebeurt is 

afhankelijk van de plaats in het lichaam waar het kwik terecht is gekomen (TGMT, 1976). 

Algemeen heeft kwik de langste verblijftijden in de hersenen, de nieren en de testikels. Ook 

de vorm van het kwik speelt een rol. Metallisch kwik (Hg0) dat met het voedsel wordt 

ingenomen zal het lichaam na enkele dagen al grotendeels opnieuw verlaten via de faeces, 

omwille van de geringe absorptie doorheen het maagdarmkanaal. Kwik dat wel wordt 

geabsorbeerd in het lichaam, zal na een bepaalde tijd ook weer worden uitgescheiden. Bij de 

mens wordt voor methylkwik een halfwaardetijd van gemiddeld 70 dagen aangenomen 

(Hutton, 1987), maar hij kan variëren tussen 30 en 90 dagen (Janssens & Hens, 1997). 

Hoofdzakelijk gebeurt de uitscheiding eveneens via de faeces (80%), waar het in 

terechtkomt via gal uit de lever en de galblaas (Ballatori, 2000), maar gedeeltelijk verdwijnt 

het ook via de urine (<10%), afkomstig van de nieren (Lash, 2000; Zalups, 2000). Een ander 

gedeelte van het kwik komt in het haar terecht en blijft daar zitten tot dat geknipt wordt of 

uitvalt. Kleinere hoeveelheden kwik verlaten het lichaam via zweet, traanvocht, 

moedermelk, speeksel en door uitademing. Opmerkelijk is dat de hoeveelheid uitgeademd 

kwik een positief verband vertoont met alcoholgebruik, ongeacht de kwikconcentratie in het 

lichaam (Sallsten et al., 2000). Alcohol zou de reoxidatie van Hg0 tot Hg2+ door catalase in 

de rode bloedcellen inhiberen, en alzo een rol spelen in de detoxificatie van kwik (Yoshida et 

al., 1997). Recent werden ook aanwijzingen gevonden dat selenium een rol speelt in de 

detoxificatie van methylkwik in het menselijk lichaam (Lindberg et al., 1987). Ook bij 

meerdere dierenfyla werd het bestaan van dergelijke mechanismen geconstateerd (Joiris et 

al., 1991). Bij het proces zou methylkwik worden gedemethyleerd, waarbij het kwik en het 

selenium neerslaan als HgSe. De preciese manier waarop dit gebeurt is evenwel nog niet 

duidelijk. 

 

1.3.7. Meting van kwikgehaltes in het lichaam 

 

Voor het meten van kwik in het menselijk lichaam kunnen meerdere methodes worden 

gebruikt. Er zijn evenwel drie groepen te onderscheiden, naar gelang hetgeen wordt 

geanalyseerd : bloed, urine of hoofdhaar.  
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1.3.7.1. De concentratie in het bloed 

 

Kwik dat in het lichaam wordt geabsorbeerd, komt eerst terecht in de bloedbaan. Daardoor 

zal het kwikgehalte in het bloed dus boven de normale waarde van 0 tot 5 µg/l (Reimann & 

de Caritat, 1998) uitstijgen. Maar, na enkele uren wordt het kwik al uit het bloed opgenomen 

in de weefsels en de organen (Zalups, 2000). Een eenmalige opname van kwik zal dan ook 

maar korte tijd opspoorbaar zijn in het bloed. Bij een actuele chronische blootstelling kan de 

meting van kwikgehaltes in het bloed wel een goede indicatie geven. Een 

methylkwikconcentratie van 50 µg/l bloed wordt hierbij beschouwd als een kritieke waarde 

voor het optreden van vergiftigingsverschijnselen (Janssens & Hens, 1997). 

 

1.3.7.2. De concentratie in de urine 

 

Tussen de hoeveelheid kwik in urine en de ernst van een kwikvergiftiging schijnt gedurende 

zekere korte tijd een vrij duidelijk verband te bestaan (Zalups, 2000). Het gebruik van urine 

voor de meting van kwikgehaltes in het lichaam kan dan ook een waardevolle methode zijn, 

op voorwaarde dat de blootstelling niet te lang geleden gebeurde, gezien de beperkte 

halveringstijd van het kwik. Vermits urine in min of meerdere mate verdund kan zijn, is de 

kwikconcentratie in de urine zelf geen goede maatstaf. Daarom wordt kwik in urine bepaald 

als µg Hg/g creatinine, waarbij een waarde hoger dan 50 µg Hg/g creatinine gevaar voor 

toxiciteit inhoudt (Roels et al., 1999). 

 

1.3.7.3. De concentratie in het haar 

 

Voor de meting van kwikgehaltes langere tijd na de blootstelling, kan met voordeel gebruik 

worden gemaakt van hoofdhaar (Holsbeek et al., 1996). Het werd aangetoond dat kwik in 

haar zeer stabiel blijft (Suzuki et al., 1984a). Kwik in haar reflecteert zeer goed de 

kwikaccumulatie in het menselijk lichaam (TGMT, 1976) en dit in een verhouding van 200 

op 1 tot 300 op 1 de concentratie in het bloed op het moment van de haarvorming (o.a. 

Kershaw et al., 1980; Katz & Katz, 1992). Bovendien zal het kwik daar eventueel enkele 

jaren na de besmetting nog aanwezig zijn, aangezien haar maar langzaam groeit (gemiddeld 

ongeveer 1 cm per maand). Op dat moment is in bloed en urine al lang geen kwik meer te 

vinden. De tijdspanne tussen de kwikintoxicatie en het moment waarop die nog kan worden 

vastgesteld aan de hand van de analyse van haarstalen is evenwel niet onbeperkt. Dit bewijst 

recent onderzoek uitgevoerd op inwoners van de Minamatabaai. Op dit moment, meer dan 
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40 jaar na de ramp, zijn in hun haar geen verhoogde kwikconcentraties meer te meten, 

hoewel de ziektesymptomen gebleven zijn (Harada et al., 1998).  

 

Voor het optreden van vergiftigingsverschijnselen wordt 15-20 µg methylkwik per gram 

haar als kritieke waarde aangenomen (Hutton, 1987; Janssens & Hens, 1997). Er blijkt een 

sterke correlatie te bestaan tussen de totale hoeveelheid kwik en de hoeveelheid methylkwik 

die in haar wordt gevonden (Lee & Lee, 1999). Meestal vertegenwoordigt methylkwik 

tussen 80 en 85% van het totale kwikgehalte (Holsbeek et al., 1996). Lee & Lee (1999) 

vonden echter lagere waarden : tussen 48,8 en 61%. Het aanwezige methylkwik kan meestal 

worden verklaard door visconsumptie (Qing, 1995; Holsbeek et al., 1996). De oorsprong van 

de anorganische kwikfractie echter, blijft nog steeds onopgehelderd. Tussen de blootstelling 

aan kwikdamp (Hg0) en de concentratie aan anorganisch kwik in haar kon nog geen verband 

worden aangetoond (Ishihara & Urushiyama, 1994). Opgemerkt dient ook dat noch het 

geslacht, noch de leeftijd van de proefpersonen een rol blijkt te spelen in de meetresultaten 

(Kyle & Ghani, 1982; Holsbeek et al., 1996). 

 

1.4. De huidige situatie te Lokeren 

 

1.4.1. Maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden 

 

Aanvankelijk werd in het geheel niets ondernomen om de situatie van de Lokerse 

haarsnijders te verbeteren, hoewel zij herhaaldelijk de wantoestanden aanklaagden bij de 

overheid (De Winne, 1902). Dit veranderde na de Tweede Wereldoorlog. Langzaamaan 

groeide bij het stadsbestuur en ook bij de fabrikanten het bewustzijn van het gevaar van 

kwik. Er werd dan ook besloten dat het zo niet verder kon en dat de blootstelling aan kwik 

zoveel mogelijk diende te worden beperkt. Op veel plaatsen werden moderne machines met 

efficiënte afzuiginstallaties in gebruik genomen. Vaak werd de installatie voor het strijken 

ook in een afzonderlijke ruimte ondergebracht. Op de fabrieken mochten jongeren beneden 

de 18 jaar geen bewerkingen meer uitvoeren waarbij contact met kwik mogelijk was 

(Verstraeten, 1961). De volledige en directe stopzetting van het gebruik van kwik was echter 

onmogelijk, omdat even efficiënte vervangproducten nog niet beschikbaar waren. Daarom 

werd uiteindelijk gekozen voor een tussenoplossing. De eigen aanmaak van kwiknitraat door 

de fabrieken werd verboden en de productie gecentraliseerd. Daartoe werd op 15 april 1952 

het Lokers Scheikundig Centrum (L.S.C.) opgericht (Bijvoegsel Belgisch Staatsblad van 26 

april 1952, nr. 1434). Dit laboratorium vervaardigde een standaardfabrikaat, zijnde een 

geconcentreerde oplossing met een vaste concentratie aan kwiknitraat. Het systeem was dat 
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de haarsnijderijen zelf hun kwik op de internationale markt kochten, het afleverden aan het 

Lokers Scheikundig Centrum en dan het standaardfabrikaat terugkochten. Zij konden het dan 

zelf met salpeterzuur en water tot de gewenste concentratie aanlengen (ing. t’Jampens, 

voormalig L.S.C., mond.med.). Door deze maatregel werd de uitstoot van nitreuze 

kwikdampen wel sterk beperkt, maar het gebruik van kwik bleef bestaan (ongeveer 20 ton 

per jaar!), evenals de blootstelling van de arbeiders in de werkplaatsen. Daarom was het 

onderzoek naar minder omstreden, maar even effectieve vervangproducten de tweede 

belangrijke doelstelling van het Lokers Scheikundig Centrum. Het uiteindelijke alternatief 

werd gevonden in een waterige oplossing van waterstofperoxide (H2O2), gemengd met 

zoutzuur (HCl) of salpeterzuur (HNO3). Aanvankelijk wantrouwden de meeste buitenlandse 

hoedenfabrikanten deze vervangproducten, en weigerden ze het haar te aanvaarden indien 

het niet met kwiknitraat was behandeld. De haarsnijderijen konden dan ook niet zomaar 

volledig stoppen met het gebruik van kwiknitraat, omdat zij hun klanten dan verloren. 

Langzaamaan echter kwam de sensibilisering in het buitenland op gang en in de jaren ’80 

konden de haarsnijderijen integraal overschakelen op het gebruik van de vervangproducten, 

die ook nu nog steeds worden gebruikt bij Passavant (Dhr. Clays, bedrijfsvoerder, mond. 

med.). 

 

1.4.2. Gevolgen voor de bevolking en het milieu 

 

Het feit dat de haarsnijderijen nu zo goed als verdwenen zijn, wil niet zeggen dat de 

gevolgen voor de bevolking en het milieu dat ook zijn. De industrie heeft Lokeren en haar 

inwoners een “zware” erfenis nagelaten.  

 

1.4.2.1. Bodemverontreiniging 

 

Het gebruik van de kwikproducten heeft zijn sporen nagelaten in het milieu. Toen het 

kwikpreparaat door de fabrieken nog zelf bereid werd, gebeurde dat gewoonlijk in open 

lucht omwille van de vrijkomende kwikdampen. Bij de bereiding en bij het strijken werd 

vaak gemorst, waardoor kwik op de doorlaatbare bakstenen of betonnen vloeren 

terechtkwam en in de grond kon dringen. Bovendien werd het oude product meestal gewoon 

in de dichtstbijzijnde gracht of sloot geloosd! Op die manier ontstond op tal van plaatsen een 

zware bodemverontreiniging, vaak dicht bij het centrum van de stad (zie Fig. 1.1). Het 

bestaan van de verontreiniging werd al lang vermoed, maar de ware omvang ervan kwam 

pas aan het licht na het bodemonderzoek van Belconsulting n.v. in 1988. Er werden 26 
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risicolocaties onderzocht door middel van bodemstalen, waarin kwikgehalten zijn 

aangetroffen die variëren tussen 23 en zelfs 35.000 mg Hg per kg grond op droge stof. De 

bodemsaneringsnorm op deze plaatsen bedraagt 10 mg Hg per kg grond (zie Tabel 1.2)! 

Lokeren is met deze monsterscore van “black points” de Europese koploper inzake 

kwikvervuiling van de bodem. Bovendien zijn nog niet alle potentieel vervuilde plaatsen 

onderzocht! Hoewel het kwik in deze niet zure bodems waarschijnlijk maar weinig mobiel 

is, bestaat het risico dat de bodem-pH en de mobiliteit van het kwik in de toekomst 

veranderen. Op de sites die braak liggen kan dan kwik vrijkomen in de lucht en uitspoelen 

met het regenwater, wat nog niet degelijk is onderzocht. Het is dan ook wenselijk dat de 

gronden zo snel mogelijk worden gesaneerd. Het probleem bij de uitvoering van deze 

sanering is de lange tijdsduur die al is verstreken sinds het ontstaan van de vervuiling. De 

huidige eigenaars van de terreinen kunnen niet meer aansprakelijk worden gesteld, vermits 

zij bij de aankoop vaak niet op de hoogte waren van de historische verontreiniging. 

Bovendien zijn door verkaveling van een aantal gronden de huidige eigendomsverhoudingen 

zeer complex geworden. Het enige terrein in eigendom van de stad, waar aanvankelijk het 

Scheikundig Centrum was gelegen, wordt intussen gesaneerd. De afgravingswerken gingen 

van start in oktober 2000. Van de andere kwikgronden zullen in de toekomst de meest 

prioritaire door OVAM worden gesaneerd. Maar, door het beperkte budget waarover OVAM 

beschikt zou dit nog wel eens lang op zich kunnen laten wachten. 

 

Tabel 1.2 : Bodemsaneringsnormen voor zware metalen (1). 
 
De bodemsaneringsnormen voor het vaste deel van de aarde gelden voor een standaardbodem met een gehalte 
aan klei van 10 % (op de minerale bestanddelen) en een gehalte organisch materiaal van 2 % (op de luchtdroge 
bodem).  
 
De  bestemmingstypes zijn : 

I  : bos-, groen-, vallei-, duin- en natuurgebieden;  
II  : landelijke en agrarische gebieden; 
III  : woon- en handelsgebieden; 
IV  : recreatie- en parkgebieden; 
V  : industriegebieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) : http://www.ovam.be/ 
 

Grondwater (µg/l)

Bestemmingstype I II III IV V I,II,III,IV,V 
zwaar metaal

arseen 45 45 110 200 300 20
cadmium 2 2 6 15 30 5
chroom 130 130 300 500 800 50
koper 200 200 400 500 800 100
kwik 10 10 15 20 30 1
lood 200 200 700 1500 2500 20
nikkel 100 100 470 550 700 40
zink 600 600 1000 1000 3000 100

Bodem (mg/kg droge stof)
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1.4.2.2. Volksgezondheid 

 

Het gebruik van kwik in de fabrieken is al 25 jaar verboden (Dhr. Clays, mond. med.). Toch 

zijn er ook nu nog mensen die klagen over de fysieke gevolgen van de vroegere blootstelling 

aan kwik. En hoewel de kwikconcentraties in de bodem verontrustend hoog zijn, is het niet 

waarschijnlijk dat hun klachten een rechtstreeks gevolg zijn van de bodemverontreiniging. 

Dit blijkt uit een epidemiologisch onderzoek dat in 1995 werd uitgevoerd (Qing, 1995). Bij 

mensen die woonden in de buurt van een aantal kwiksites en die geen putwater gebruikten, 

werden geen verhoogde kwikconcentraties in haar en urine gevonden, in vergelijking met de 

rest van de Lokerse bevolking. Dit is niet nieuw : ook bij andere studies, uitgevoerd in 

Duitse mijngebieden waar de bodem zwaar met kwik is verontreinigd, werden bij de 

inwoners geen verhoogde concentraties vastgesteld (Gebel et al., 1998). Alleen personen die 

putwater gebruikten, vormden duidelijk een aparte groep, die verhoogde kwikconcentraties 

vertoonde. Het verband is evenwel niet meteen duidelijk, vermits niemand het water 

gebruikte als drinkwater of om mee te koken. Daarnaast kon geen significant verband 

worden aangetoond tussen de consumptie van groenten uit eigen moestuin en een verhoogde 

kwikconcentratie in het lichaam, hoewel de analyse van een beperkt aantal stalen van 

groenten (prei) toonde dat deze wel degelijk hogere concentraties bevatten. Er werd dan ook 

gestipuleerd dat het voorbije onderzoek niet diepgaand genoeg was om volledig uitsluitsel te 

kunnen geven inzake het onmiddellijk gevaar voor de volksgezondheid. De bodemkaart 

werd immers niet geraadpleegd bij het uitvoeren van de staalname, zodat verspreiding via 

het grondwater naar andere delen van de stad niet zomaar kan worden uitgesloten. Er werden 

ook geen bodemdieren (regenwormen, muizen, enz.) geanalyseerd, zodat een eventuele 

accumulatie van kwik in de voedselketen nog niet weerlegd is.   

 

1.5. Doel van dit onderzoek 

 

Over de gevolgen van een chronische blootstelling aan kwik bij de mens zijn zeer weinig 

literatuurgegevens te vinden en meer kennis hier aangaande is zeker vereist. Lokeren vormt 

door zijn lange geschiedenis van kwikgebruik een ideale plaats voor een dergelijke studie. Er 

zijn mensen waarvoor het werk in de haarsnijderij al decennia in het verleden ligt. Gezien de 

beperkte halveringstijd van kwik in het lichaam, zal het bij deze personen die er al vele jaren 

niet meer mee in contact zijn geweest, vermoedelijk al zijn uitgescheiden. Anderzijds zijn er 

in Lokeren mensen die nog recent in de haarsnijderijen hebben gewerkt en een paar die er 

zelfs nu nog in werken. Momenteel komen de arbeiders, omwille van het verbod op het 

gebruik van kwikproducten, niet meer rechtstreeks met kwik in contact. De gebouwen 
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waarin zij werken zijn evenwel steeds dezelfde gebleven en het kwik zit in de muren en de 

vloeren, zodat daar nog kwikdamp uit zou kunnen vrijkomen. De haarsnijders werden niet 

specifiek betrokken in het epidemiologisch onderzoek van 1995 (Qing, 1995) : slechts 6 van 

de 88 onderzochte Lokeraars werkten vroeger in een haarsnijderij, waarbij niet gespecifieerd 

werd of zij effectief met kwik hadden gewerkt. Het zou dan ook toeval kunnen zijn dat bij 

deze mensen geen verhoogde concentratie van kwik in de urine of het haar werd 

teruggevonden. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de vroegere Lokerse haarsnijders 

na al die jaren nog steeds een verhoogde kwikconcentratie in hun lichaam hebben en te 

onderzoeken wat de voornaamste factoren zijn die het kwikgehalte helpen verklaren.  
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2. MATERIAAL EN METHODEN 

 

De bedoeling van het onderzoek was na te gaan of de vroegere arbeiders van de 

haarsnijderijen nu, vele jaren na de stopzetting van het kwikgebruik, nog steeds kwik in het 

lichaam hebben. Voor de kwikmetingen werd geopteerd voor een analyse van het hoofdhaar 

van de proefpersonen. Omdat haar zeer langzaam groeit kan kwik daarin het langst worden 

aangetroffen. Het gebruik van hoofdhaar heeft nog een aantal voordelen. Haar is een weefsel 

dat gemakkelijk te bemonsteren is en goed bewaard kan worden. Daarnaast bevat haar een 

300 maal hogere kwikconcentratie dan het bloed op het moment dat het groeide. Bovendien 

is de techniek voor het meten van kwik in haar eenvoudig en laat hij toe om zeer lage 

concentraties aan te tonen.  

 

2.1. Selectie van de onderzoekspopulatie 

 

In de eerste plaats dienden mensen te worden geselecteerd die met zekerheid in een of 

meerdere haarsnijderijen hadden gewerkt. Zij hadden immers het grootste risico om met 

kwik te zijn besmet. Naast de fabrieksarbeiders kwamen ook een aantal andere personen in 

aanmerking, zoals de laboranten van het Scheikundig Centrum, handelaars in gestreken 

vellen of haar, thuiswerkers, enz. Ter controle werden ook een tiental mensen gezocht die 

nooit in de sector actief waren.  

Om het onderzoek bij de bevolking bekend te maken en de mensen aan te moedigen uit 

eigen beweging mee te werken, werd een oproep gedaan via een klein artikel, gepubliceerd 

in de infokrant(1) van de stad Lokeren (zie Bijlage 1). Aanvullend werden een honderdtal 

losse folders her en der verspreid (zie Bijlage 2). De tekst van dit pamflet, dat later verspreid 

werd dan het artikel, verschilt lichtjes van de tekst uit het artikel. Onder meer werd de 

tijdsperiode uitgebreid van 30 naar 50 jaar, omdat ondervonden werd dat 30 jaar tekort was, 

daar een aantal mensen al langer gestopt waren met het werk. Naast de oproepen tot 

spontane deelname aan het onderzoek werd door mijzelf getracht een aantal mensen 

rechtstreeks te contacteren door navraag te doen in de buurt van een aantal wijken met 

voormalige arbeiderswoningen. Begin de 20e eeuw verschaften de haarsnijderijen hun 

personeel immers vaak een woning in woonwijken in de buurt van de fabriek. Sommige 

mensen wonen immers nu nog steeds in deze al dan niet gerenoveerde huizen.  

(1) : Infokrant Lokeren, maandelijks tijdschrift van de stad Lokeren, januari 2001. 
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2.2. 2.2. 2.2. 2.2. SamensteSamensteSamensteSamenstelling van het enquêteformulierlling van het enquêteformulierlling van het enquêteformulierlling van het enquêteformulier    
 

Om na te kunnen gaan wat precies de factoren zijn die het kwikgehalte in het haar van de 

mensen bepalen, diende hen een aantal vragen te worden gesteld. Daarvoor werd een 

enquêteformulier opgesteld, dat aan elke persoon ter invulling werd voorgelegd (zie Bijlagen 

3 en 4).  

 

2.2.1. Het enquêteformulier voor de haarsnijders 

 

2.2.1.1. Vragen in verband met de verrichte arbeid 

 

Allereerst bevatte het enquêteformulier voor de haarsnijders een aantal vragen in verband 

met de arbeid die destijds in de haarsnijderij verricht werd, alsook over de periode waarin dat 

gebeurde (zie Bijlage 3). De verschillende taken in het bedrijf brachten immers een sterk 

variërende blootstelling aan kwik met zich mee. Het is een feit dat de mensen die in de 

strijkerij stonden, en ook degenen die met de ingestreken vellen werkten, het grootste risico 

op blootstelling liepen. Bovenop de kwikdampen, kregen zij mogelijk ook kwik in het 

lichaam via huidcontact. Ook hier verschilde het risico naar gelang de aard van het werk. 

 

2.2.1.2. Vragen in verband met leefgewoonten 

 

Omdat er naast het werk in de haarsnijderij nog andere factoren zijn die kunnen maken dat 

kwik in het lichaam terechtkomt, was het ook nodig te informeren naar een aantal 

leefgewoonten. Voor het samenstellen van dit gedeelte van de vragenreeks werd rekening 

gehouden met de resultaten van een epidemiologisch onderzoek in Lokeren uit 1995 (Qing, 

1995). Dit onderzoek betrof de analyse van het haar van mensen die woonden in de nabijheid 

van een plaats waar vroeger een grote haarsnijderij was gevestigd en waar met zekerheid een 

zware kwikvervuiling van de bodem werd vastgesteld. Bij dit als referentie gebruikte 

onderzoek werd aan de proefpersonen een uitgebreide vragenlijst voorgelegd, waarin alle 

factoren die mogelijk de hoeveelheid kwik in het haar konden beïnvloeden waren 

opgenomen. Een aantal zaken hielden duidelijk verband met de kwikconcentratie in het haar. 

Zo bleek dat visconsumptie een sterk bepalende factor was in de hoeveelheid kwik die werd 

gemeten : hoe meer vis de mensen aten, hoe meer kwik werd teruggevonden (Qing, 1995). 

Ook het bezitten van een grondwaterput in de buurt van een met kwik vervuilde site bleek 

samen te gaan met een verhoogde kwikconcentratie in het haar, hoewel niemand het 
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putwater gebruikte als drinkwater of om te koken. Bij het laatste was geen rechtstreeks 

verband te leggen met het gebruik van putwater en de consumptie van eigen geteelde 

groenten. Daarentegen speelden de leeftijd  en het geslacht van de betrokkenen, alsook het 

aantal kwikbevattende tandvullingen geen enkele rol. Ook het professioneel of tijdens de 

vrije tijd in contact komen met zware metalen, lijmen, thinners of chemicaliën had geen 

invloed op het kwikgehalte. Tevens werden tussen de inwoners van de 3 kwikvervuilde sites 

en inwoners van Lokeren die elders leven geen verschillen aangetroffen, zodat mag worden 

aangenomen dat de woonplaats binnen Lokeren geen rol speelt.  

 

2.2.1.3. Vragen in verband met de gezondheid 

 

De opname van een giftige stof door het lichaam kan resulteren in bepaalde toxische 

effecten. Er werd daarom geïnformeerd naar de algemene gezondheidstoestand van de 

haarsnijders, alsook naar een aantal ziektetoestanden waarvan geweten is dat zij door 

kwikvergiftiging worden veroorzaakt. 

 

Rekening houdende met al deze feiten werd een enquêteformulier opgesteld dat merkelijk 

korter is dan het enquêteformulier uit 1995, maar toch alle aspecten aan bod laat komen die 

de kwikconcentratie in het haar zouden kunnen verklaren. 

 

2.2.2. Het enquêteformulier voor de controlepersonen 

 

Het enquêteformulier voor de proefpersonen werd pas opgesteld nadat de enquêtes bij de 

haarsnijders waren afgenomen en verwerkt, zodat het mogelijk was de vragenlijst zeer 

beperkt te houden. Er werd enkel nog geïnformeerd naar de woonplaats en het gebruik van 

putwater, naar het eten van vis en naar het eventueel gewerkt hebben met kwik. 

 

2.3. 2.3. 2.3. 2.3. Staalname en afname van de enquêtesStaalname en afname van de enquêtesStaalname en afname van de enquêtesStaalname en afname van de enquêtes    
 

De geselecteerde proefpersonen werden allemaal direct aan huis bezocht, eventueel na het 

telefonisch maken van een afspraak. Vervolgens werd hen gevraagd samen het 

enquêteformulier in te vullen. Met behulp van een schaar werd tenslotte van de 

proefpersonen een staal van het hoofdhaar (tussen 0,1 en 0,5 g) genomen. De haarstalen 

werden bewaard in steriele plastic potjes en voorzien van een nummer.  
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2.4. 2.4. 2.4. 2.4. Analyse van de haarstalenAnalyse van de haarstalenAnalyse van de haarstalenAnalyse van de haarstalen    
 

2.4.1. Voorbehandeling van de stalen 

 

Voor de analyse werden alle stalen afzonderlijk grondig gewassen met water en aceton om 

eventueel aanwezige stof- en vetdeeltjes te verwijderen. Daarna werden de haarstalen 

opnieuw gedroogd. Elk haarstaal werd na droging gewogen. Het aantal gram staal dat werd 

geanalyseerd varieerde van 0,1 tot 0,3 gram (gemiddeld 0,15 gram). De haarstalen werden 

verondersteld homogeen te zijn, m. a. w. er werd geen onderscheid gemaakt tussen haar aan 

de basis (jong) en aan de top (oud).  

 

2.4.2. Analysetechniek 

Alle stalen werden geanalyseerd door middel van cold vapour atomaire absorptie volgens 

Hatch & Ott (1968) en aangepast zoals beschreven door Joiris et al. (1991). Het gebruikte 

toestel was een Perkin-Elmer MAS-50 Hg analyser (Hg-lamp 253,7 nm).  

 

Vooraf worden volgende oplossingen bereid :  

 

1) Stockoplossing : 1,3535 g HgCl2 (mercury chloride pro analysi Merck 4419) worden 

opgelost in 1000 ml water. Dit komt overeen met 1 mg Hg/ml water.  

 

2) Standaardoplossing : 1 ml van de stockoplossing wordt verdunt in 1000 ml water. Deze 

oplossing heeft dus een concentratie aan kwik van 1 mg/l of 1 ppm.  

 

3) Kaliumpermanganaatoplossing : 5 g KMnO4 (Merck 5084 pro analysi) wordt opgelost in 

100 ml water.   

 

4) Hydroxylammoniumchlorideoplossing : 3,25 g NH3OHCl (Merck 4619 pro analysi) 

wordt opgelost in 100 ml water.  

 

5) Tin(II)chlorideoplossing : 10 g SnCl2 (Merck 7814 pro analysi) wordt opgelost in een 

mengsel van 66 ml water en 33 ml HCl 32% (Merck 319 pro analysi). 
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2.4.3. Determinatie van de standaardcurve 

 

Om de hoeveelheid kwik in elk gram staal te kunnen bepalen moet telkens een 

standaardcurve worden opgesteld. Dit gebeurt 2 maal per dag, 1 keer voor het meten van de 

stalen en 1 keer na het meten van de stalen. Het gemiddelde van beide standaardcurves wordt 

gebruikt voor de berekeningen.  

 

De bepaling van de standaardcurve gebeurt als volgt : 

 

1) Neem twee maal en afzonderlijk, in 250 ml BOD (Biological Oxygen Demand) flessen 

de volgende hoeveelheden van de standaardoplossing (equivalent met de concentraties 

tussen de haakjes) en volg de stappen 2 tot 6 voor elk van hen : 

 

- 0,00 ml (blanko)    -   0,20 ml (0,20 µg Hg) 

- 0,05 ml (0,05 µg Hg)   -   0,40 ml (0,40 µg Hg) 

- 0,10 ml (0,10 µg Hg) 

 

2) Voeg 2 ml koud H2SO4 95-97% (sulphuric acid pro analysi Merck 731) toe om het 

medium aan te zuren en de nog volgende reacties te versnellen.  

 

3) Voeg water toe aan de fles tot ongeveer een derde van zijn capaciteit (80 ml) om een 

goede menging toe te laten bij het gebruik van de MAS-50 Mercury Analyser.  

 

4) Verdere oxidatie en eindcontrole.  

Om er zeker van te zijn dat al het kwik in de Hg2+-vorm is, wordt de oplossing de BOD-

fles geoxideerd met een paar druppels KMnO4. De oplossing moet purper worden ten 

gevolge van een overmaat aan Mn7+ :  

 

    5 Hg+ + Mn7+ � 5 Hg2+ + Mn2+ 

 

5) Reductie van de overmaat aan oxidans.  

Voeg 2 ml NH3OHCl-oplossing toe om de overmaat aan Mn7+ te reduceren; de purperen 

kleur verdwijnt.  

 

    2 Mn7+ + 5 N- � 2 Mn2+ + 5 N+  
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6) Reductie van Hg2+ tot Hg0.  

Voeg 2 ml SnCl2-oplossing toe om al het kwik te volatiliseren als Hg0.  

 

    Hg2+ + Sn2+ � Hg0 + Sn4+ 

 

Sluit de fles onmiddellijk. Het kwik wordt uit de oplossing vrijgesteld als damp, in het 

gesloten systeem waar de absorptie wordt gemeten. De maximale absorptie wordt dan 

afgelezen. 

 

Wanneer voor de verschillende flessen de gemeten absorptiewaarden (y = %) wordt uitgezet 

in functie van de kwikconcentratie in de oplossing (x = µg Hg), wordt de standaardcurve  

(y = ax + b) bekomen (zie Fig. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 : Voorbeeld van een standaardcurve. 

 

2.4.4. Bepaling van kwik in de haarstalen 

 

Wanneer met stalen gewerkt wordt, vervangt stap 2.4.4. de stappen 2.4.3.1. tot 2.4.3.2. 

 

1) Doe het gewogen staal in een 250 ml erlenmeyer en voeg 10 ml H2SO4 95-97% per gram 

(of fractie) staal toe.  

 

2) Verwarm het staal tot ongeveer 200° C om het weefsel te ontbinden en het organisch 

kwik om te zetten in zijn minerale vorm.  

 

3) Voeg na ontbinding van het weefsel een paar druppels H2O2 (hydrogen peroxide Merck 

7210 pro analysi) toe tot de oplossing kleurloos is geworden. Blijf verwarmen zolang 
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bellen uit de oplossing ontsnappen. Wanneer geen bellen meer verschijnen is al het kwik 

geoxideerd :  

 

    H2O2 + 2 Hg+ + 2 H+ � 2 H2O + 2 Hg2+ 

 

4) Ledig de inhoud van de erlenmeyer in een 250 ml BOD-fles en voer achtereenvolgens de 

stappen 2.4.3.3. tot 2.4.3.6. uit (zuur werd reeds toegevoegd, zodat stap 2.4.3.2. mag 

worden overgeslagen). 

 

Alle resultaten worden bekomen als µg Hg/staal en daarna uitgedrukt als µg Hg/g haar 

(drooggewicht). Alle vermelde waarden zijn het gemiddelde van 2 tot 3 metingen binnen 

eenzelfde mineralisatie.  

 

De detectielimiet van de methode bedroeg 0,01 µg Hg/g staal.  

 

De reproduceerbaarheid van de methode werd getest door herhaalde analyse van haar van 

dezelfde persoon. Een reeks van 10 stalen van 0,5 gram elk gaf een gemiddelde waarde van 

0,431 µg Hg/g haar met s.d. 0,129, wat overeenstemt met een variatiecoëfficiënt van 29,9 %. 

Dit is vrij hoog : gewoonlijk is de variatiecoëfficiënt kleiner dan 20% (Berlin, 1986). Binnen 

eenzelfde mineralisatie werd 1 staal van dit haar 10 maal gemeten. Dit gaf een gemiddelde 

waarde van 0,487 µg Hg/g haar met s.d. 0,0397 en een variatiecoëfficiënt van 8,2%, wat wel 

aanvaardbaar is. De hoge variatiecoëfficiënt ligt mogelijk in het feit dat 15 cm haar nodig 

was, overeenstemmend met een groeiperiode van meer dan 1 jaar. Het is mogelijk dat het 

kwikgehalte in het haar over deze periode varieerde en dat de stalen niet voldoende werden 

gehomogeniseerd. Hiermee rekening houdende, werden de proefstalen extra zorgvuldig 

gehomogeniseerd om deze mogelijke fout te vermijden. 

 

Alle analyses werden ook vergeleken met de analyse van een gecertificeerd referentiestaal 

(DORM-1 0,798 ± 0,074). Herhaalde analyse van dit staal (n = 15) gaf een gemiddelde 

waarde van 0,730 ± 0,030. 

 

2.5. 2.5. 2.5. 2.5. Standaardisatie van de meetresultaten naar kwikopname Standaardisatie van de meetresultaten naar kwikopname Standaardisatie van de meetresultaten naar kwikopname Standaardisatie van de meetresultaten naar kwikopname 

door visdoor visdoor visdoor vis    
 

Vermits onder normale omstandigheden de opname van methylkwik door het lichaam in 

hoofdzaak te wijten is aan het eten van vis, dienen de resultaten te worden gestandaardiseerd 
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naar visconsumptie. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een index (I), gebaseerd op de 

categorieën voor het aantal vismaaltijden per week uit de vragenlijst (1 : geen vis tot 6 : meer 

dan 2 keer vis per week) : 

 

I = gemiddelde visconsumptie / visconsumptie persoon 

 

Voor elke persoon werd dan als volgt de gestandaardiseerde hoeveelheid kwik bekomen :  

 

Hgstandaard = Hggemeten * I 
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3. RESULTATEN EN DISCUSSIE 

 

3.1. Afname van de enquêtes en verzamelen van de haarstalen 

 

De reactie op de oproep via het krantenartikel en de folders was in feite vrij beperkt. In totaal 

waren er slechts een tiental personen die uit eigen beweging contact opnamen om hun 

medewerking aan te bieden. Ik had de indruk dat niet zozeer het invullen van de vragenlijst 

een drempel vormde, maar wel het afstaan van het haarstaal. Het rechtstreeks contacteren 

van mensen had meer succes. Ongeveer 2 mensen op 3 werkten mee, hoewel velen 

aanvankelijk toch vrij wantrouwend stonden tegenover het onderzoek. Vaak waren dan ook 

heel wat overredingskracht en geruststellende woorden nodig voor enquêteformulier en 

schaar konden worden bovengehaald.  

 

In totaal werden 66 haarsnijders bereid gevonden om mee te werken aan het onderzoek en de 

vragenlijst in te vullen. Van 1 persoon kon niet voldoende haar worden bekomen, zodat de 

uiteindelijke dataset bestaat uit 65 personen, een aantal dat volstaat om een statistische 

analyse uit te voeren.  

 

Het afnemen van de enquêtes nam gemiddeld 20 tot 30 minuten in beslag. Soms echter 

duurde een gesprek meer dan een uur, omdat de persoon in kwestie zeer veel over de zaak 

wist of gewoon boeiend kon vertellen. Uit de gesprekken kwam bijna altijd naar voren dat de 

mensen het haarsnijderswerk zeer graag hadden verricht, ondanks dat het algemeen als vuil 

en ongezond bekend stond. De goede verloning na WO II en de soepele werkuren speelden 

hierin zeker een rol. Volgende citaten illustreren dit en het zou jammer zijn ze in dit werk 

niet te vermelden : 

 

“We werden bij Jourde zeer goed behandeld. Alle dagen kregen we elk een grote kom melk 

en twee dikke boterhammen met confituur. We waren zelfs verplicht ze op te eten, men bleef 

erbij staan terwijl we dat deden.” 

 

“De baas was een echte heer, maar was zijn arbeidersafkomst toch niet vergeten. Wanneer 

we klaagden dat de vellen slecht waren en we ze moeilijk door de snijmachine kregen, nam 
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hij ze zelf ter hand en deed voor hoe het moest. Dat zijn mooie kostuum daarbij vuil werd 

interesseerde hem niet.”  

 

“Het werk was ongelooflijk vuil. Overal hing stof en vond je van die beesten. Beesten, 

beesten dat daar zaten! Dat houd je niet voor mogelijk. Soms kropen de maden bij duizenden 

uit de vellen. Men bestrooide de vellen dan met van dat stinkende poeder (naftaline). Omdat 

we zelf zo erg stonken naar dat poeder mochten we bij de slager op de hoek niet meer 

binnen!” 

 

“We verdienden uitstekend in die tijd, vaak het dubbele van de arbeiders in de spinnerij. We 

werkten op stukloon en moesten enkel zien dat we aan het einde van de week een zeker 

aantal vellen hadden afgewerkt. Vaak werkten we op maandag en dinsdag niet, maar zaten 

de ganse dag op café. De bazin kwam ons dan soms halen, gaf een rondje en vroeg ons of we 

opnieuw aan de slag wilden gaan. Er waren echter nooit problemen, want aan het eind van de 

week werkten we dubbel zo hard.” 

 

3.2. Analyse van de dataset 

 

Het invullen van de vragenlijsten leverde een matrix van gegevens op, die is opgenomen in 

Bijlage 6. In deze tabel zijn de antwoorden weergegeven onder de vorm van een code (zie 

Bijlage 5). Naast de gegevens van de enquête werd via analyse de kwikconcentratie in het 

haar van de proefpersonen bepaald. 

 

Voor alle ondervraagde personen, alsook voor de mannen en de vrouwen afzonderlijk, werd 

een overzicht gemaakt van de verkregen antwoorden (zie Tabel 3.1). Voor de numerieke 

variabelen (kwikconcentratie, leeftijd, visconsumptie, arbeidsduur en periode na stopzetting 

van de arbeid) werd aan de hand van de niet parametrische Mann-Whitney test nagegaan of 

er verschillen waren tussen de groep mannen en de groep vrouwen. 
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Tabel 3.1 : Overzicht van de belangrijkste variabelen voor de 65 ondervraagde personen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te controleren of er een verband bestaat tussen de variabelen en de concentratie aan kwik 

in het haar, werd de dataset op verschillende manieren opgesplitst in twee groepen. Voor 

deze groepen werd telkens de gemiddelde kwikconcentratie, alsook het gemiddeld aantal 

vismaaltijden per week (verse vis en vis uit blik samen) berekend. Vervolgens werden de 

kwikconcentraties gestandaardiseerd voor visconsumptie en werd met de Mann-Whitney test 

gecontroleerd of het kwikgehalte tussen de groepen verschilde. Dit alles is weergegeven in 

Tabel 3.2. 

 

 

 

Alle personen Mannen Vrouwen z-score Sig. (p)

N 65 27 38

Gemiddelde leeftijd (jaar) 65,1 66,7 64,0 1,859 0,063

Kw ikconcentratie (µg/g)

gem. 0,339 0,429 0,274 2,563 * (M) 0,01

mediaan 0,292 0,376 0,236

min. 0,000 0,000 0,014

max. 1,373 1,373 0,886

s.d. 0,265 0,285 0,232

v.c. 0,782 0,664 0,847

Aantal vismaaltijden per w eek 0,969 1,00 0,946 0,155 0,877

Eigen groenten 25 12 13

Putw ater 21 9 12

Arbeidsduur haarsnijderij (jaar) 21,82 25,26 19,37 1,512 0,131

Aantal jaar gestopt met het werk 22,91 21,59 23,84 0,859 0,390

Strijken 15 13 2

Droogovens 17 12 5

Nat maken 7 6 1

Borstelmachines 27 10 17

Snijden 24 7 16

Stukken uittrekken 28 1 27

Buik aftrekken 16 1 15

Vliezen maken 18 0 18

Blaasmolens 22 10 12

Staartjes snijden 9 2 7

Andere 47 25 22

Gewerkt met kw iknitraat 19 17 2

Kw iknitraat bereid 11 11 0

Kw am vaak in de strijkerij 34 21 13

na verbod nog contact met kw ik 4 3 1

mogelijks nu nog contact met kw ik 4 3 1

Verkeert in goede gezondheid 50 22 27

Mindervalide of arbeidsongeschikt 8 1 7

Nierproblemen 7 2 5

Bevingen of zenuw trekken 7 5 2

vroegtijdig tandverlies 17 7 10

Verschil M/V
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Tabel 3.2 : Verschillen in kwikconcentratie tussen de verschillende groepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hg Index Hg
N meting vis gestand. z-score p

Geslacht M 27 0,429 3,00 0,415 2,902 0,004**
V 38 0,274 2,84 0,267

Gebruik van putwater J 18 0,240 2,56 0,251 1,950 0,051
N 47 0,376 3,04 0,358

Consumptie eigen groenten J 25 0,352 3,20 0,314 0,013 0,989
N 40 0,330 2,73 0,338

Strijken J 15 0,381 2,67 0,376 1,067 0,286
N 50 0,326 2,98 0,314

Droogovens J 17 0,392 2,82 0,370 0,597 0,550
N 48 0,320 2,94 0,314

Nat maken van de vellen J 7 0,420 2,86 0,364 0,497 0,619
N 58 0,329 2,91 0,324

Borstelmachines J 27 0,362 2,93 0,347 0,532 0,594
N 38 0,322 2,89 0,315

Snijmachines J 23 0,331 2,83 0,315 0,487 0,626
N 42 0,342 2,95 0,336

Stukken uittrekken J 28 0,294 2,82 0,287 1,471 0,141
N 37 0,372 2,97 0,360

Buik aftrekken J 16 0,345 2,88 0,313 0,632 0,527
N 49 0,319 2,92 0,334

Vliezen maken J 18 0,314 2,78 0,312 0,652 0,514
N 47 0,348 2,96 0,335

Blaasmolens J 22 0,307 2,95 0,309 0,354 0,724
N 43 0,355 2,88 0,339

Nog met kwiknitraat gewerkt J 19 0,428 2,89 0,428 2,077 0,038*
N 46 0,302 2,91 0,288

Nog kwiknitraat bereid J 11 0,480 2,91 0,505 2,406 0,016*
N 54 0,310 2,91 0,293

kwam geregeld in de strijkerij J 34 0,338 2,82 0,334 0,236 0,813
N 31 0,340 3,00 0,323

Verkeert in goede gezondheid J 49 0,334 2,86 0,330 0,183 0,855
N 16 0,340 3,06 0,325

werd Invalide J 8 0,355 2,75 0,258 1,028 0,304
N 57 0,222 2,93 0,339

Had ooit nierproblemen J 7 0,337 3,29 0,296 0,339 0,735
N 58 0,349 2,86 0,333

Heeft last van bevingen J 7 0,342 2,57 0,310 0,127 0,899
N 58 0,315 2,95 0,331

Verloor zijn/haar tanden J 17 0,324 2,88 0,365 0,694 0,488
N 48 0,380 2,92 0,316
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3.3. 3.3. 3.3. 3.3. Verklaring van de kwikconcentraties in het haarVerklaring van de kwikconcentraties in het haarVerklaring van de kwikconcentraties in het haarVerklaring van de kwikconcentraties in het haar    

 

3.3.1. Resultaat van de kwikmetingen 

 

Dadelijk valt op dat het haar van de Lokerse haarsnijders zeer weinig kwik bevat : de 

gemiddelde concentratie bedraagt slechts 0,339 µg Hg/g haar (zie Tabel 3.1). Van de 

onderzochte personen heeft 78 % minder dan 0,5 µg Hg/g haar (zie Fig. 3.1) en maar 1 

persoon overschrijdt net de drempel van 1 µg Hg/g (=1 ppm), wat nog ver beneden de 

concentratie van 15 µg Hg/g is, die als potentieel gevaarlijk wordt beschouwd (Hutton, 1987; 

Janssens & Hens, 1997). Indien de arbeiders door hun werk ooit zwaar gecontamineerd 

werden met kwik, dan is deze contaminatie nu zo goed als verdwenen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 : Kwikconcentraties in het haar van de Lokerse haarsnijders. 

 

3.3.2. Relatie tussen kwikconcentratie en visconsumptie 

 

Uit Figuur 3.2 blijkt dat de Lokerse bevolking weinig vis eet : gemiddeld iets minder dan 1 

maal per week. De gemiddelde visindex voor de ganse groep bedraagt 2,91, terwijl 3 de 

visindex is voor 1 vismaaltijd per week. Uit de gesprekken bleek dat de verklaring van dit 

consumptiepatroon gedeeltelijk ligt in het bij de oudere bevolking nog wijd verbreide rooms-

katholieke gebruik om wekelijks op vrijdag vis te eten.  
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Fig. 3.2 : Visconsumptie bij de Lokerse haarsnijders. 

 

Ondanks de lage visconsumptie bestaat er een duidelijk meetbare correlatie tussen het aantal 

vismaaltijden per week en de kwikconcentratie in het haar (zie Fig. 3.3). Hoe hoger de 

visconsumptie, hoe meer kwik wordt teruggevonden. De regressievergelijking luidt y = 

0,2148x + 0.0817 (R² = 0,81).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 : Verband tussen het aantal vismaaltijden per week en de gemeten kwikconcentratie (mediaan). 

 

De gemeten kwikconcentraties zijn echter vele malen lager in vergelijking met bepaalde 

bevolkingsgroepen die dagelijks vis op het menu hebben staan (Suzuki et al., 1984b; Feng et 

al., 1998). 
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Het verband tussen de gemeten kwikconcentraties en het eten van vis overheerst duidelijk, 

zodat de eventuele invloed van andere variabelen niet meer te onderscheiden is. Daarom was 

het nodig de gemeten kwikconcentraties te standaardiseren voor visconsumptie. Bij de 

verdere verwerking van de gegevens werd altijd met deze gestandaardiseerde waarden 

gewerkt. 

 

3.3.3. Vergelijking van de kwikconcentratie met een aantal controlegroepen 

 

Het is interessant de huidige meetresultaten te vergelijken met de resultaten van het 

epidemiologisch onderzoek dat in 1995 werd gevoerd. Toen werd bij 3 bevolkingsgroepen 

het kwikgehalte in het haar gemeten. Een eerste groep bestond uit mensen die willekeurig 

verspreid in Lokeren woonden. Een tweede groep woonde in de buurt van één van drie 

vroegere haarsnijderijen waar met zekerheid een zware kwikvervuiling van de bodem werd 

vastgesteld en die bovendien putwater gebruikten. De derde groep bestond uit mensen 

wonend in verschillende gemeenten rond de stad Antwerpen (Edegem, Kontich, Hove, 

Aartselaar, Wilrijk en Ranst, voor de eenvoud afgekort als "EKHAWR"). De vergelijking 

van de huidige en de toen gemeten kwikgehaltes (mediaan) in functie van visconsumptie is 

grafisch voorgesteld in Fig. 3.4. Significante verschillen tussen de 4 groepen onderling 

(Mann-Whitney test) zijn in Tabel 3.3 weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4 : Vergelijking van de gemeten kwikconcentraties tussen de groep van haarsnijders en de 3 

controlegroepen uit 1995. 
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Tabel 3.3 : Mann-Whitney z-scores voor verschillen tussen de gestandiseerde kwikgehaltes tussen de 4 groepen 

onderling (*** : p<0,001; ** : 0,001<p<0,01; * : 0,01<p<0,05; (*) : 0,05<p<0,1; ns : niet significant 

verschillend). Tussen haakjes is weergegeven welk van beide groepen de hoogste waarde heeft voor de geteste 

parameter. De groepen zijn 1 : haarsnijders; 2 : controle Lokeren 1995; 3 : controle EKHAWR 1995; 4 : 

controle putwater 1995. 

 

 

 

 

 

De huidige kwikconcentraties bij de haarsnijders (groep 1) zijn lager dan die van de 

populatie van controlepersonen die in 1995 willekeurig verspreid in Lokeren woonden 

(groep 2) en zijn zeker lager dan die van de putwatergebruikers (groep 4). Het haar van de 

haarsnijders bevat gemiddeld zelfs minder kwik dan dat van de personen uit de 

controlegemeenten rond de stad Antwerpen (groep 3).  

 

Wat de oorzaak is van het verschil tussen de haarsnijders nu en de Lokeraars 6 jaar daarvoor 

is hiermee niet duidelijk. Misschien is de kwikconcentratie van de gehele bevolking over 

deze periode gemiddeld gedaald, zodat de controlepopulatie uit 1995 niet meer representatief 

is voor de huidige toestand van kwikbesmetting. Om dit na te gaan werd besloten ook een 

haaranalyse uit te voeren bij een nieuwe groep van 10 controlepersonen die willekeurig 

verspreid in Lokeren wonen. De gestandaardiseerde kwikgehaltes in het haar van deze 

controlegroep uit 2001 bleken wel degelijk significant lager te zijn dan die voor de 

controlegroep uit 1995 (z=2,789; p=0,005), wat de hypothese van een dalend kwikgehalte 

bevestigt (zie Fig.3.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5 : Vergelijking tussen de controles Lokeren Random 1995 en 2001. 
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Een vergelijk van groepen met eenzelfde visconsumptiepatroon was mogelijk voor de 

mensen die 1 keer vis aten per week. Ook hieruit blijkt dat het kwikgehalte nu effectief lager 

is dan 6 jaar geleden (z=2,067; p=0,039). Voor de andere groepen was het aantal stalen te 

gering om te vergelijken. De kwikconcentraties van de nieuwe controlegroep verschillen niet 

significant van die van de arbeiders uit de haarsnijderij (z=0,507; p=0,612). Om eventuele 

effecten van de verrichte arbeid op het kwikgehalte in het haar terug te vinden, is dus een 

meer diepgaand onderzoek, binnen de groep van de arbeiders nodig. 

 

3.3.4. Relatie tussen de arbeid voor de haarsnijderij en de kwikgehaltes in 

het haar 

 

Om te zoeken naar relaties tussen de verrichte arbeid voor de haarsnijderij en de 

kwikconcentraties in het haar werd een statistische analyse uitgevoerd, uitgaande van de 

antwoorden op de vragen in verband met het werk. Een aantal factoren bleken wel degelijk 

verband te houden met de kwikgehaltes. 

 

3.3.4.1. Het verband met de leeftijd van de haarsnijders 

 

Als we de groep van de haarsnijders die 70 jaar of ouder zijn (23 personen) vergelijken met 

de groep jonger dan 70 jaar (42 personen), dan blijken de ouderen significant meer kwik in 

het haar te hebben (p=0,032). De leeftijd blijkt dus verband te houden met de 

kwikconcentratie binnen de groep van de haarsnijders (Spearman correlatie = 0,302; 

p=0,015), wat ook blijkt uit Fig. 3.6, waar de kwikconcentratie is uitgezet ten opzichte van 

de leeftijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6 : Kwikconcentratie in functie van de leeftijd. 
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In normale gevallen speelt de leeftijd nooit een rol in het kwikgehalte van het haar van de 

bevolking (o.a. Holsbeek et al., 1996; Joiris, mond. med.). In de situatie van de Lokerse 

haarsnijders is dit echter wel het geval en dat heeft een reden. Aangezien het vaststaat dat er 

na 1975 in bijna geen enkel bedrijf nog kwik gebruikt werd, zijn de jongste arbeiders uit de 

groep er veel minder mee in contact gekomen dan de oudste. Het significante verband tussen 

de kwikconcentratie en de leeftijd zou dus aan dit verschil in blootstelling te wijten kunnen 

zijn. 

 

3.3.4.2. Verschil tussen de mannelijke en de vrouwelijke groep 
 

Een tweede aanwijzing voor een mogelijk verband volgt uit een vergelijking van de 

mannelijke met de vrouwelijke groep. Uit Tabel 3.1 blijkt duidelijk dat er een groot verschil 

is tussen beide geslachten wat betreft de taken die zij verrichtten in de haarsnijderij. De 

mannen deden voornamelijk het meest zware, vuile en ongezonde werk, zoals het instrijken 

van de vellen met kwiknitraat of de vellen in en uit de droogovens halen. Slechts 2 van de 

ondervraagde vrouwen beweren ooit zelf nog met kwiknitraatoplossingen te hebben gewerkt, 

terwijl 17 van de mannen dat deden. Zeker het bereiden van het kwiknitraat was exclusief 

mannenwerk. Dit betekent dat de mannen op de fabriek aan een veel grotere concentratie aan 

kwikdampen waren blootgesteld dan de vrouwen. De vrouwen daarentegen voerden 

voornamelijk het lichte handwerk uit (o.a. stukken uittrekken, buik aftrekken en vliezen 

maken) naast andere, minder gevaarlijke taken, waarbij de vellen nog niet met kwik 

behandeld waren (o.a. zuiveren en trekken).  

 

Op basis van deze voorkennis zouden we bij de vrouwen een gemiddeld lagere concentratie 

aan kwik in het haar verwachten dan bij de mannen. Dit verwachte verschil bestaat ook 

effectief : bij de mannen werd significant meer kwik in het haar gemeten dan bij de vrouwen 

(z=2,563; p=0,01).  

 

Het feit dat de mannen meer kwik in het haar hebben ligt niet aan de consumptie van vis. Het 

aantal vismaaltijden per week verschilt immers niet significant voor de mannen en de 

vrouwen. De helling van regressierechten voor de mannelijke en de vrouwelijke groep zijn 

nagenoeg gelijk, maar de rechte voor de mannen ligt duidelijk boven die voor de vrouwen 

(Fig. 3.7). Na standaardisering voor visconsumptie wordt het verschil in kwikconcentratie 

zelfs nog groter (z=2,902; p=0,004; zie Tabel 3.1).  
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Fig. 3.7 : Kwikconcentratie in functie van visconsumptie voor de mannelijke en de vrouwelijke 

arbeiders. 

 

Er zijn ook geen aanwijzingen dat het verschil te wijten is aan het gebruik van putwater. Er 

zijn immers ongeveer evenveel mannelijke (9) als vrouwelijke (12) putwatergebruikers en 

bovendien wonen de onderzochte personen willekeurig verspreid in Lokeren en niet 

noodzakelijk in de buurt van een potentieel met kwik vervuilde site. Het gebruik van 

putwater gaat dan ook niet samen met een hogere kwikconcentratie in het haar. Integendeel, 

er wordt zelfs een (niet significant) negatief verband vastgesteld (z=1,950; p=0,051). Of dit 

te wijten is aan toeval zou verder onderzocht moeten worden. 

 

Er is ook geen reden om aan te nemen dat de consumptie van eigen geteelde groenten aan de 

basis ligt van het verschil tussen beide geslachten. Mannen (12) eten niet meer groenten uit 

eigen tuin dan vrouwen (13). De kwikconcentratie in het haar staat ook helemaal niet in 

verband met de consumptie van eigen groenten (z=0,013; p=0,989). 

 

Het verschil ligt ook niet aan een verschillend aantal amalgaam tandvullingen bij mannen en 

vrouwen. Omdat veel mensen hun tanden in de loop der tijd zijn kwijtgeraakt en momenteel 

een tandprothese hebben, is het aantal personen met amalgaamvullingen erg beperkt. Net als 

bij het voorgaande epidemiologisch onderzoek (Qing, 1995) kon er ook nu geen verband 

worden aangetoond tussen de kwikconcentratie in het haar en het aantal amalgaamvullingen 

(zie Fig. 3.8).  

 

Uit het voorgaande kan alleen besloten worden dat het vastgestelde verschil in 

kwikconcentratie inderdaad te wijten moet zijn aan het vroegere werk in de haarsnijderij 

ofwel aan een onbekende toevalsfactor. Hierbij dient opgemerkt dat bij het epidemiologisch 
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onderzoek van 1995 totaal geen relatie werd teruggevonden tussen een vroegere 

tewerkstelling in de haarsnijderij en een verhoogde concentratie van kwik in het haar (Qing, 

1995). Het aantal haarsnijders in de dataset was toen evenwel veel beperkter dan nu (maar 6 

van de 88 ondervraagden), zodat het niet mogelijk was een eventueel verband uit te sluiten. 

Een meer diepgaande analyse, zoals nu volgt, is dus nodig om de verschillen te verklaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8 : Kwikconcentratie in functie van het aantal amalgaamvullingen. 

 

3.3.4.3. Relatie met de arbeidsduur 

 

Allereerst valt op dat de mannen gemiddeld iets langer in de haarsnijderijsector hebben 

gewerkt dan de vrouwen (25,3 jaar t.o.v. 19,6 jaar; p=0,063). Dit verschil is evenwel ook 

niet verantwoordelijk voor de hogere kwikconcentratie bij de mannen, aangezien de 

kwikconcentratie in het geheel niet gecorreleerd is met de duur van de tewerkstelling 

(Spearman correlatie = 0,046; p=0,717), zoals blijkt uit Fig. 3.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9 : Kwikconcentratie in functie van de arbeidsduur. 
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Het niet gecorreleerd zijn van de kwikconcentratie met de variabele arbeidsduur is op zich 

begrijpelijk. In de eerste plaats verrichtten de mensen allemaal verschillende taken, die elk 

een ander niveau en een andere manier van blootstelling met zich meebrachten. Zo zal een 

jaar werken in de geconcentreerde kwikdampen van een ouderwetse strijkerij een veel 

ingrijpender effect hebben gehad dan dezelfde periode aan de snijmachines, waar vooral via 

huidcontact besmetting mogelijk was. Het risico verschilde waarschijnlijk ook enorm van 

fabriek tot fabriek. In de grote, moderne bedrijven werd onder betrekkelijk veilige 

omstandigheden gewerkt, terwijl in de kleine ateliers nog de traditionele en gevaarlijke 

methoden werden gebruikt. Als we bovendien weten dat de meeste mensen in wel twee, drie 

of vier bedrijven hebben gewerkt, is het begrijpelijk dat een verband met de arbeidsduur ver 

te zoeken is. 

 

Wetende dat het kwikgehalte algemeen laag is en dat een verband tussen het kwikgehalte en 

de arbeidsduur volledig ontbreekt, kan ook een conclusie worden getrokken voor de huidige 

arbeiders van de laatste fabriek. Ook al werken zij er al vele jaren, het is duidelijk dat zij niet 

meer met kwik besmet zijn dan de andere personen (z=0,437; p=0,662). Het feit dat er 

mogelijk nog kwik aanwezig is in de muren en vloeren van de werkplaatsen vormt dus geen 

directe bedreiging voor hun gezondheid, in tegenstelling tot wat door iedereen werd 

aangenomen. 

 

3.3.4.4. Relatie met de verschillende arbeidstaken 

 

Er werd daarom gekeken of mensen die bepaalde werkzaamheden hebben verricht meer 

kwik in het haar hebben dan de overigen. De resultaten van deze analyse zijn eveneens 

weergegeven in Tabel 3.1. Het valt op dat mensen die nog met kwiknitraat hebben gewerkt, 

of dit product hebben bereid, gemiddeld een licht hogere kwikconcentratie in het haar 

vertonen dan degenen die dit niet deden. De verschillen (resp. 32,7% en 42,0% meer) zijn 

significant (p=0,038 en p=0,016). Voor de andere arbeidstaken is echter geen verband terug 

te vinden.  

 

Gezien de kwikconcentraties in het haar gemiddeld zeer laag zijn mag de factor toeval bij de 

verklaring van de verschillen niet uit het oog verloren worden. Maar het blijft mogelijk dat 

deze minieme en niet significante verschillen voor de meest gevaarlijke taken toch de laatste 

sporen zijn van wat vroeger een duidelijk onderscheid zou hebben getoond. We mogen 

immers opnieuw niet vergeten dat de nu gemeten kwikconcentraties slechts de resultante zijn 
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van alle werkzaamheden die in het verleden door een persoon zijn uitgevoerd. Zoals uit 

Bijlage 6 blijkt hebben de meeste mensen diverse taken verricht, zowel gevaarlijke als 

minder gevaarlijke. Dit maakt dat verbanden moeilijk zijn aan te tonen, doordat de 

verschillen zeer sterk worden uitgevlakt. Bovendien bedraagt de verwachte halfwaardetijd 

van kwik in het menselijk lichaam slechts ongeveer 70 dagen (Hutton, 1987). De meeste 

mensen zijn al vele jaren geleden gestopt met het werk (zie Fig. 3.10) en de laatste 20 jaar 

werd haast geen kwik meer gebruikt. Waarschijnlijk heeft de tijd er dus voor gezorgd dat het 

kwik grotendeels uit het lichaam van de arbeiders is verdwenen, waardoor verschillen nog 

nauwelijks te detecteren zijn, net zoals in de Minamatabaai 40 jaar na de ramp (Harada et al., 

1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10 : Aantal jaar die zijn verstreken sinds de laatste werkdag voor de haarsnijderij. 

 

3.3.5. Besluit 

 

• Het haar van de Lokerse haarsnijders bevat gemiddeld zeer weinig kwik. De 

kwikconcentraties zijn zelfs lager dan bij de verschillende controlegroepen uit 1995. Dit 

zou kunnen liggen aan een daling van het gemiddelde kwikgehalte bij de bevolking, 

gezien de korte halfwaardetijd van kwik en de lagere kwikconcentraties bij de 

controlegroep uit 2001 ten opzichte van die uit 1995. 
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• Ondanks de lage gemiddelde kwikconcentraties en visconsumptie, wordt toch een 

duidelijke relatie tussen de hoeveelheid kwik in het haar en het aantal vismaaltijden per 

week teruggevonden. 

 

• Uit de vergelijking van de controlegroepen uit 1995 en 2001 blijkt dat het gemiddelde 

kwikgehalte in het haar van de Lokeraars gedurende die 6 jaar mogelijk gedaald is. 

 

• Er bestaat een verschil in kwikgehalte tussen het haar van de mannelijke en de 

vrouwelijke arbeiders. De mannen hebben significant meer kwik in het haar. Aangezien 

dit verschil niet te wijten is aan een verschil in visconsumptie, gebruik van putwater, 

consumptie van eigen geteelde groenten of amalgaam tandvullingen, ligt het naar alle 

waarschijnlijkheid aan de vroeger verrichte arbeid, die voor de mannen met grote 

zekerheid een hogere blootstelling aan kwik inhield. 

 

• De huidige arbeiders van de laatste haarsnijderij zijn niet meer besmet dan de rest van de 

bevolking. 

 

3.4. 3.4. 3.4. 3.4. Het werk voor de haarsnijderij in relatie tot gezondheidHet werk voor de haarsnijderij in relatie tot gezondheidHet werk voor de haarsnijderij in relatie tot gezondheidHet werk voor de haarsnijderij in relatie tot gezondheid    
 

3.4.1. Inleiding 

 

De verhalen die de ronde doen over de arbeidssituatie in de haarsnijderijen voor de Tweede 

Wereldoorlog spreken zeer tot de verbeelding. Arbeiders die met kwik werkten kregen 

zwarte vingernagels en tanden, beefden ongecontroleerd en vertoonden ernstige gedrags- en 

geheugenstoornissen, terwijl vrouwen vaak doodgeboren kinderen ter wereld brachten (De 

Winne, 1902; Van Acker, 1997). Ook nu nog ligt de herinnering aan buren of naaste 

familieleden die vroegtijdig kwamen te overlijden ingevolge de blootstelling aan kwik bij 

velen vers in het geheugen. 

 

3.4.2. Evaluatie van het gesprek over de gezondheid 

 

De resultaten van de enquêtes in verband met de gezondheid zijn in zekere mate subjectief 

omdat geen medische testen werden uitgevoerd en louter wordt afgegaan op de verhalen en 

ervaringen van de ondervraagden. Een aantal aspecten komen evenwel zo al duidelijk naar 

voren, zodat toch bepaalde besluiten kunnen getrokken worden. 
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De meerderheid van de ondervraagde personen (50) beweert in goede gezondheid te 

verkeren. Zij zeggen zelf nooit zware fysieke nadelen te hebben ondervonden van hun werk, 

hoewel ze er bijna allemaal van overtuigd waren dat het werk wel degelijk zeer ongezond 

was. Anderen hadden evenwel specifieke klachten, die naar zij menen door het vroegere 

werken met kwik zijn veroorzaakt.  

 

Van de 65 ondervraagden hebben er 10 zware longklachten, zoals longemfyzeem, 

longtumoren en astma. Telkens gaat het over klachten die door de mensen zelf naar voren 

werden gebracht, daar er geen vraag in verband met longproblemen in de enquête was 

opgenomen. Mogelijk zijn er dus nog meer mensen die ooit problemen met de longen 

hebben gehad. Een andere klacht betreft het gebit. Maar liefst 17 van de 65 mensen beweren 

hun tanden in enkele jaren tijd te zijn kwijtgeraakt in gevolge de arbeid in de haarsnijderij. 

Zij zagen ze op korte tijd zwart worden, wegteren en daarna uitvallen. Ook het wit of rossig 

verkleuren en zelfs uitvallen van het haar was een veel voorkomende klacht.  

 

Van nierproblemen of zenuwbevingen wordt niet speciaal melding gemaakt. In de vermelde 

gevallen gaat het om klachten die op hoge leeftijd optraden, lang na de arbeid voor de 

haarsnijderij. De hoge gemiddelde leeftijd (65 jaar) van de ondervraagde personen speelt 

hier waarschijnlijk ook een rol in.  

 

Het werk was niet alleen ongezond, het was ook gevaarlijk. Dit maakte dat 7 van de 65 

ondervraagden invalide werden door hun werk. Meestal gaat het om het verlies van een deel 

van de ledematen (vingerkootjes, vingers of hand), ingevolge het geklemd raken tussen een 

machine of een verwonding door messen. Deze verwondingen hielden bijkomende gevaren 

in. Zo vermelden verschillende mensen gevallen waar arbeiders bij verwonding een 

besmetting van tetanus opliepen, soms met de dood tot gevolg. 

 

Naar mijn gevoel waren de ondervraagde personen eerlijk in hun antwoorden en overdreven 

zij niet in de beschrijving van hun aandoeningen. Of de gemelde long-, tand- en 

haarproblemen evenwel door kwik zijn veroorzaakt blijft onduidelijk. Er bestaat immers 

geen significant verschil in kwikconcentratie tussen het haar van de groepen met klachten en 

dat van de andere personen. De mensen uit deze groepen werkten ook niet meer met kwik 

dan de anderen en kwamen ook niet vaker in de strijkerij. Het is ook mogelijk dat andere 

factoren een rol speelden in het tot stand komen van hun gezondheidsproblemen. Het 

gebruikte kwiknitraat was een sterk zure oplossing, die bereid werd door het salpeterzuur te 
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verwarmen en daar het kwik aan toe te voegen. De zure, nitreuze dampen die daarbij 

vrijkwamen, alsook de dampen die ontstonden bij het instrijken van de vellen, konden 

eventueel zorgen voor de aantasting van hun longen en tanden. Ook de verkleuring of 

verbleking van het haar wijst mogelijk op die inwerking van zuur. Daarnaast werd er bij het 

snijden van de vellen een grote hoeveelheid fijn stof geproduceerd, dat rondzweefde in de 

werkplaatsen. Dit stof kon bij gebrek aan ventilatie worden ingeademd en zorgen voor 

longproblemen. Uiteraard zal ook het feit of een persoon al dan niet een zware roker is 

meespelen in het tot stand komen van een longziekte. Hiernaar werd evenwel niet 

geïnformeerd. 

 

3.4.3. Besluit 

 

Het gebruik van kwik in de haarsnijderijen te Lokeren heeft in het verleden ongetwijfeld 

gezorgd voor een aantal gezondheidsproblemen bij de arbeiders. Het is evenwel te laat om 

dit nu nog aan te tonen aan de hand van kwikmetingen in het haar van de betrokkenen. Naast 

de verschijnselen veroorzaakt door kwikvergiftiging zijn een groot aantal kwalen 

vermoedelijk te wijten aan andere factoren, zoals het stof in de werkplaatsen en de zure 

dampen.  
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Algemeen besluit 

 
Vanaf het einde van de 19e eeuw tot na 1960 werd in de Lokerse haarsnijderijen grote 

hoeveelheden kwik gebruikt bij het productieproces. Dit leidde toen tot de vergiftiging van 

arbeiders en tot een zware bodemverontreiniging op meer dan 30 plaatsen in de dichte 

nabijheid van het stadscentrum. Door een epidemiologisch onderzoek in 1995 werd 

aangetoond dat mensen die in de buurt van enkele vervuilde sites woonden een verhoogde 

kwikconcentratie in het haar hadden indien zij putwater gebruikten. Of mensen die nog 

gedurende zekere tijd in een haarsnijderij hadden gewerkt ook meer kwik in het haar hadden 

dan de rest van de bevolking was echter nog nooit onderzocht. 

 

In dit onderzoek werden 65 mensen die ooit in een haarsnijderij werkten ondervraagd over 

de vroeger verrichte arbeid, hun leefgewoonten en hun gezondheid. De kwikconcentraties in 

hun haar werden gemeten met behulp van vlamloze atoomabsorptie, een techniek die toelaat 

om zeer lage kwikgehaltes nauwkeurig te bepalen. De resultaten werden onderworpen aan 

een statistische analyse, waarbij gebruik werd gemaakt van niet parametrische testen, 

omwille van het niet normaal verdeeld zijn van de gegevens. 

 

Uit het resultaat van de kwikmetingen blijkt dat de Lokerse haarsnijders allemaal een zeer 

lage kwikconcentratie in het haar hebben : gemiddeld 0,339 µg Hg/g haar. De maximum 

concentratie die werd gemeten bedroeg 1,373 µg Hg/g haar. Dit is ver beneden de drempel 

van 15 µg Hg/g haar die als potentieel gevaarlijk wordt beschouwd. De kwikconcentraties 

bij de haarsnijders zijn zelfs lager dan bij 3 verschillende controlegroepen uit het 

epidemiologisch onderzoek van 1995. Mogelijk komt dit door een daling van het gemiddelde 

kwikgehalte bij de bevolking gedurende de laatste 6 jaar, wat bevestigd wordt door de lagere 

kwikgehaltes bij een nieuwe groep van controlepersonen zijn teruggevonden. 

 

Ondanks de lage gemiddelde kwikconcentraties en het feit dat de Lokerse bevolking maar 

weinig vis eet, bestaat er een duidelijke relatie tussen de hoeveelheid kwik in het haar en het 

aantal vismaaltijden per week. Dit stemt volkomen overeen met wat kan worden verwacht 

uit de literatuurgegevens. 
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De gemeten kwikconcentraties verschillen voor de beide geslachten. De mannelijke 

haarsnijders hebben significant meer kwik in het haar dan de vrouwen. Aangezien dit 

verschil niet te wijten is aan een hogere visconsumptie, gebruik van putwater, consumptie 

van eigen geteelde groenten of een groter aantal amalgaam tandvullingen, ligt het naar alle 

waarschijnlijkheid aan de vroeger verrichte arbeid. De bereiding van kwiknitraat en het 

strijken waren immers exclusief mannenwerk en waren taken die met grote zekerheid een 

hoge blootstelling aan kwik inhielden. 

 

Het werk in de haarsnijderijen te Lokeren heeft in het verleden ongetwijfeld gezorgd voor 

een aantal gezondheidsproblemen bij de arbeiders. Opvallend veel mensen klagen nu nog 

over longaandoeningen, het zwart worden en uitvallen van de tanden en verkleuringen van 

het haar. De kwikmetingen konden evenwel geen verband aantonen tussen een verhoogd 

kwikgehalte en één van deze kwalen. Waarschijnlijk ligt dit aan de lange tijd die is 

verstreken sinds de stopzetting van het massale kwikgebruik, gezien de korte halfwaardetijd 

van kwik in het menselijk lichaam. Tenslotte moet rekening worden gehouden met de 

mogelijkheid dat een groot aantal arbeidskwalen niet veroorzaakt werden door 

kwikvergiftiging, maar te wijten zijn aan andere factoren, zoals de zure dampen en het 

rondzwevend stof in de werkplaatsen.  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1. Artikel gepubliceerd in de infokrant van de stad Lokeren (januari 2001) om het onderzoek 

bekend te maken bij de bevolking en mensen ertoe aan te sporen hun medewerking te verlenen.  

 
Bijlage 2. Pamflet dat verspreid werd op ongeveer 100 exemplaren met de bedoeling mensen te 

informeren aangaande het onderzoek en potentiële kandidaten ertoe aan te zetten spontaan hun 

medewerking aan te bieden.  

 
Bijlage 3. Enquêteformulier ter invulling voorgelegd aan de arbeiders van de haarsnijderij. 

 
Bijlage 4. Enquêteformulier ter invulling voorgelegd aan de controlepersonen. 

 

Bijlage 5. Code gebruikt voor de antwoorden op de vragen uit de enquêteformulieren. 

 

Bijlage 6. Tabel met de antwoorden op de vragen uit het enquêteformulier voor de haarsnijders. De 

nummers stemmen overeen met de codes in Bijlage 5. 
 
Bijlage 7. Tabel met de antwoorden op de vragen uit het enquêteformulier voor de controlepersonen. 

De nummers stemmen overeen met de codes in Bijlage 5. 
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Bijlage 1. Artikel gepubliceerd in de infokrant van  de stad Lokeren (januari 2001) om het 

onderzoek bekend te maken bij de bevolking en mense n ertoe aan te sporen hun 

medewerking te verlenen.  

 

Gezocht : Lokerse haarsnijd(st)ers! 

 

Ongetwijfeld kent u het verhaal van de Lokerse viltfabrieken, 

ook haarsnijderijen genoemd. Het gebruik van kwik bij het 

productieproces, dat tot het verbod in de jaren ’70 algemeen was, 

vergiftigde arbeiders en thuiswerkers en zorgde voor een zware 

bodemverontreiniging. Uit het epidemiologisch onderzoek dat in 

1995 gevoerd werd, bleek dat Lokeraars die in de buurt hiervan 

woonden geen abnormaal hoge kwikconcentraties in het lichaam 

hadden. Het onderzoek werd evenwel slechts uitgevoerd op een 

beperkt aantal personen, waarbij één belangrijke groep vergeten 

werd : de Lokerse haarsnijders zelf! 

 

Het is de bedoeling te onderzoeken of nu, vele jaren later, mensen die in een haarsnijderij 

hebben gewerkt nog steeds een verhoogde kwikconcentratie in het lichaam hebben. Heeft u 

de voorbije 30 jaar nog in een haarsnijderij of een aanverwant bedrijf gewerkt, dan 

komt u in aanmerking voor het onderzoek! 

 

Meewerken is heel eenvoudig! Wie zich kandidaat stelt, zal een korte vragenlijst worden 

voorgelegd. Hierin zullen een aantal details gevraagd worden over de destijds verrichte 

arbeid, alsook over de huidige leefgewoonten die verband kunnen houden met kwik in het 

lichaam, zoals het gebruik van putwater, het eten van vis of het eten van groenten uit eigen 

moestuin. In verband met de verzamelde persoonlijke gegevens wordt een absolute discretie 

gegarandeerd! Het eigenlijke onderzoek zal ook gebeuren aan de hand van de analyse van 

een klein haarstaal. Daarom zal u gevraagd worden om een klein stukje haar (ongeveer 1 

gram) af te staan voor analyse.  
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Dit onderzoek gebeurt door Arne Verstraeten, student Menselijke Ecologie aan de Vrije 

Universiteit Brussel, i.s.m. het Stadsarchief van Lokeren. 

 

Geïnteresseerden voor dit onderzoek kunnen zich wenden tot : 

 Nico Van Campenhout, 
 Stadsarchivaris 
 p/a Stadsarchief 
 Torenstraat 1a 
 9160 Lokeren 
 (Tel. : 09/340.50.89) 
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Bijlage 2. Pamflet dat verspreid werd op ongeveer 100 exemplaren met de bedoeling mensen te 
informeren aangaande het onderzoek en potentiële kandidaten ertoe aan te zetten spontaan hun 
medewerking aan te bieden.  

        
GGGGGGGGeeeeeeeezzzzzzzzoooooooocccccccchhhhhhhhtttttttt        ::::::::        

Lokerse haarsnijd(st)ers !Lokerse haarsnijd(st)ers !Lokerse haarsnijd(st)ers !Lokerse haarsnijd(st)ers !    

 
 
OOnnggeettwwii jj ffeelldd  kkeenntt  uu  hheett  vveerrhhaaaall   vvaann  ddee  LLookkeerrssee  hhaaaarr ssnnii jj ddeerr ii jj eenn..  BBii jj   hheett  pprroodduuccttiieepprroocceess  wwaass  hheett  ggeebbrruuiikk  vvaann  

kkwwiikk  vvaann  ddee  llaattee  1199ee  eeeeuuww  ttoott  hheett  vveerrbboodd  iinn  ddee  jjaarreenn  ’’ 7700  aallggeemmeeeenn..  HHiieerrddoooorr  rraaaakktteenn  aarrbbeeiiddeerrss  eenn  

tthhuuiisswweerrkkeerrss  vveerrggii ffttiiggdd  eenn  wweerrdd  ppllaaaattsseell ii jjkk  ddee  bbooddeemm  vveerroonnttrreeiinniiggdd..    

 

De bedoeling van dit onderzoek is na te gaan hoe lang kwik na de opname in het menselijk lichaam kan 

verblijven. Vermits het kwikgebruik in de haarsnijderijen al vele jaren geleden is stopgezet, vormen de 

vroegere haarsnijders hiervoor een ideale studiegroep. Heeft u de voorbije 50 jaar nog in een haarsnijderij of 

een aanverwant bedrijf te Lokeren gewerkt, dan kunt u dus meewerken aan het onderzoek! 

 

Meewerken is heel eenvoudig! Wie zich kandidaat stelt, zal een korte vragenlijst worden voorgelegd. Hierin 

zullen een aantal details gevraagd worden over de destijds verrichte arbeid, alsook over de huidige 

leefgewoonten die verband kunnen houden met kwik in het lichaam, zoals het gebruik van putwater, het eten 

van vis of het eten van groenten uit eigen moestuin. In verband met de verzamelde persoonlijke gegevens wordt 

een absolute discretie gegarandeerd! Het eigenlijke onderzoek zal ook gebeuren aan de hand van de analyse 

van een klein haarstaal. Daarom zal u gevraagd worden om een klein stukje haar (ca. 0,2 gram) af te staan 

voor analyse.  

 

Dit onderzoek gebeurt door Arne Verstraeten, student Menselijke Ecologie aan de Vrije Universiteit Brussel, 

i.s.m. het Stadsarchief van Lokeren. 

 

Geïnteresseerden voor dit onderzoek kunnen zich wenden tot : 

 Arne Verstraeten,   

 Bio-ingenieur in het land- en bosbeheer 

 Van Duysestraat 41, 9160 Lokeren 

 Tel : 09/348.36.88  (e-mail : arne.verstraeten@pi.be) 

of : 

Nico Van Campenhout, 

Stadsarchivaris 

p/a Stadsarchief, Torenstraat 1a, 9160 Lokeren 

 Tel. : 09/340.50.89 
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Bijlage 3. Enquêteformulier ter invulling voorgelegd aan de arbeiders van de haarsnijderij. 

 

ONDERZOEK NAAR KWIK BIJ DE LOKERSE HAARSNIJDERS 

 
Dit onderzoek gebeurt door Arne Verstraeten, bio-ingenieur in het land- en bosbeheer (RUG) en student 
menselijke ecologie (VUB). 
 
Promotor : Prof. Claude R Joiris 

Laboratory for Ecotoxicology and Polar Ecology 
Free University of Brussels (VUB) 
Pleinlaan 2, B-1050 Brussels, Belgium. 
Tel: * 32 2 6293414. 
Fax: * 32 2 6293438. 

 
Om de analyse van de haarstalen te kunnen interpreteren is het noodzakelijk een aantal 

persoonlijke gegevens te kennen. Mag ik U daarom vragen de volgende lijst zo volledig 

mogelijk in te vullen. Wij garanderen U dat de gevraagde informatie strikt vertrouwelijk zal 

behandeld worden. 

 

Hoe invullen ? 

 

Het volstaat om het antwoord op de daartoe voorziene stippellijn te schrijven of het 

daartoe voorziene vakje  ( ❏ ) aan te kruisen. 

 
 

1111 PERSONALIAPERSONALIAPERSONALIAPERSONALIA    
 

   a) Naam en voornaam :  

…………………………………………………………………………………………. 

b) Volledig adres : 

…………………………………………………………………………………………. 

c) Leeftijd :……………………………………………………………………………. 

d) Geslacht :   ❏ Man  ❏ Vrouw 

 

2222 WONENWONENWONENWONEN    
    

Alleen indien u NIET in Lokeren woont : 

a) Heeft U vroeger nog in Lokeren gewoond ?    ❏ Ja  ❏ Neen 

   Indien JA, waar (adres) en wanneer ? Vul in : ……………………………………… 

    ………………………………………………………van…………….tot………….. 

   Alleen voor INWONERS van Lokeren : 
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a)      Sinds wanneer woont U op dit adres ? ……………………………………………... 

b) Sinds wanneer woont U in Lokeren ? ……………………………………….……… 

 

 

c) Heeft U vroeger nog buiten Lokeren gewoond ?   ❏ Ja  ❏ Neen   

Indien JA, in welke gemeente(n) en wanneer ? Vul in : …………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 
 

Voor iedereen : 

   a) Bezit U in Lokeren een moestuin ?    ❏ Ja  ❏ Neen 

Heeft U vroeger in Lokeren een moestuin gehad ?  ❏❏❏❏ Ja  ❏❏❏❏ 

Neen 

Indien U een moestuin heeft of gehad heeft,  

• Geef het adres van Uw moestuin als deze niet bij Uw woning ligt : 

…………………………………………………………………………….. 

• Eet (at) U zelf de groenten uit deze moestuin ?      ❏ Ja  ❏ Neen 

Indien JA, in welke periode (jaar) : van………………tot………………… 

Indien JA, hoe vaak ? Kruis aan : 

❏ één keer per week gans het jaar door 

❏ 2 of meer keer per week gans het jaar door 

❏ één keer per week, maar enkel in het seizoen 

❏ 2 of meer keer per week, maar enkel in het seizoen 

❏ slechts sporadisch (<<1 keer per week) 

❏ nooit 

   b)  Heeft U een aansluiting op de drinkwaterleiding ?  ❏ Ja  ❏ Neen 

   c) Heeft U een grondwaterput ?     ❏ Ja  ❏ Neen 

 Had U in de laatste 5 jaar een grondwaterput ?  ❏ Ja  ❏ Neen 

Had U daarvoor een grondwaterput (> 5 jaar) ?  ❏ Ja  ❏ Neen 

Indien U een grondwaterput heeft of gehad heeft, gebruikt(e) U het putwater dan   

  ❏ alleen als drinkwater 

❏ alleen om te koken (ook spoelen of sproeien van groenten) 

  ❏ zowel als drinkwater als om te koken 

❏ alleen voor huishoudelijke doeleinden, NIET om te drinken of te koken 



Header 

 74

❏ zowel als drinkwater, om te koken en voor alle andere huishoudelijke taken 

❏ helemaal niet 

 Hoeveel jaar gebruikt U dit putwater al ? Kruis aan : 

 ❏ 0-5 jaar  ❏ 6-10 jaar  ❏ 11-15 jaar  ❏ 16-20 jaar ❏ > 20 jaar 

 

 

3 VISCONSUMPTIE 

a) Hoeveel vis en schelp- of schaaldieren eet U gemiddeld ? 

❏ nooit 

❏ minder dan één keer per week 

❏ één keer per week 

❏ één tot 2 keer per week 

❏ 2 keer per week 

❏ meer dan 2 keer per week 

b) Hoe vaak eet U vis (tonijn, makreel, …) uit blik (aantal keer per week) ? :………… 

 

4 HET WERK VOOR DE HAARSNIJDERIJ 
 

a) Voor welke haarsnijderij(en) heeft U gewerkt of werkt U ? Geef de periode (van welk 

jaar tot welk jaar), de naam en het adres van elk bedrijf :……….…………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

b) Welk van volgende taken verricht(te) U in de haarsnijderij ? Kruis aan : 

❏ Strijken   ❏ Stukken uittrekken 

❏ Droogovens  ❏ Buik aftrekken 

❏ Nat maken   ❏ Vliezen maken 

❏ Borstelmachines  ❏ Blaasmolens 

❏ Snijden   ❏ Staartjes snijden 

❏ Andere. Vul in :……………………………………………………………... 

   c) Heeft U gewerkt met kwiknitraat (strijksel) ?  ❏ Ja  ❏ Neen 

   d)  Heeft U zelf nog kwiknitraat bereid ?   ❏ Ja  ❏ Neen 

e) Heeft U in de strijkerij gewerkt of kwam U daar vaak ? ❏ Ja  ❏ Neen 

   f) Bent U vroeger nog in contact gekomen met kwik of derivaten ervan ? 



Header 

 75

❏ Ja  ❏ Neen 

Indien JA, in welke omstandigheden (beroep, vrije tijd) ? Vul in :……………….…… 

…………………………………………………………………………………….…… 

Gedurende hoeveel jaren ? Vul in :……………………………………………….…… 

   g)  Komt U nu nog steeds met kwik in contact ?  ❏ Ja  ❏ Neen 

 

 

5 GEZONDHEID  

 

   a)  Verkeert U op dit ogenblik in goede gezondheid ?  ❏ Ja  ❏ Neen 

 Indien NEEN, geef de naam van de ziekte(s) waar U op dit ogenblik aan lijdt :……… 

 …………………………………………………………………………………………. 

   b) Bent U mindervalide of blijvend arbeidsongeschikt ? ❏ Ja  ❏ Neen 

   c)  Heeft U ooit problemen gehad met uw nieren ?  ❏ Ja  ❏ Neen 

   d) Heeft U regelmatig last van bevingen of zenuwtrekken ? ❏ Ja  ❏ Neen 

   e) Heeft U problemen met vroegtijdig tandverlies ?  ❏ Ja  ❏ Neen 

   f) Hoeveel amalgaamvullingen heeft U in uw mond ? (dit zijn de GRIJZE vullingen) 

❏ geen      ❏ 1 à 3     ❏ 3 à 5      ❏ 5 à 7      ❏ 7 à 10      ❏ >10 

g) Zijn er nog specifieke problemen die U wilt signaleren of opmerkingen die U 

belangrijk lijken ? Vul in :……………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………... 

 

Dank voor Uw waardevolle medewerking ! 
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Bijlage 4. Enquêteformulier ter invulling voorgelegd aan de controlepersonen. 

 

ONDERZOEK NAAR KWIK BIJ DE LOKERSE HAARSNIJDERS 

 
Dit onderzoek gebeurt door Arne Verstraeten, bio-ingenieur in het land- en bosbeheer (RUG) en student 
menselijke ecologie (VUB). 
 
Promotor : Prof. Claude R Joiris 

Laboratory for Ecotoxicology and Polar Ecology 
Free University of Brussels (VUB) 
Pleinlaan 2, B-1050 Brussels, Belgium. 
Tel: * 32 2 6293414. 
Fax: * 32 2 6293438. 

 
Om de analyse van de haarstalen te kunnen interpreteren is het noodzakelijk een aantal 

persoonlijke gegevens te kennen. Mag ik U daarom vragen de volgende lijst zo volledig 

mogelijk in te vullen. Wij garanderen U dat de gevraagde informatie strikt vertrouwelijk zal 

behandeld worden. 

 

Hoe invullen ? 

 

Het volstaat om het antwoord op de daartoe voorziene stippellijn te schrijven of het 

daartoe voorziene vakje  ( ❏ ) aan te kruisen. 

 
 

5555 PERSONALIAPERSONALIAPERSONALIAPERSONALIA    
 

   a) Naam en voornaam :  

…………………………………………………………………………………………. 

e) Volledig adres : 

…………………………………………………………………………………………. 

f) Leeftijd :……………………………………………………………………………. 

g) Geslacht :   ❏ Man  ❏ Vrouw 

 

6666 WONENWONENWONENWONEN    
    

a)      Sinds wanneer woont U op dit adres ? ………………………………………………... 

b)    Sinds wanneer woont U in Lokeren ? ……………………………………….……… 

c)    Heeft U vroeger nog buiten Lokeren gewoond ?   ❏ Ja  ❏ Neen   

Indien JA, in welke gemeente(n) en wanneer ? Vul in : …………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………. 
 

   d) Heeft U een grondwaterput ?     ❏ Ja  ❏ Neen 

 Had U in de laatste 5 jaar een grondwaterput ?  ❏ Ja  ❏ Neen 

Had U daarvoor een grondwaterput (> 5 jaar) ?  ❏ Ja  ❏ Neen 

Indien U een grondwaterput heeft of gehad heeft, gebruikt(e) U het putwater dan   

  ❏ alleen als drinkwater 

❏ alleen om te koken (ook spoelen of sproeien van groenten) 

  ❏ zowel als drinkwater als om te koken 

❏ alleen voor huishoudelijke doeleinden, NIET om te drinken of te koken 

❏ zowel als drinkwater, om te koken en voor alle andere huishoudelijke taken 

❏ helemaal niet 

 Hoeveel jaar gebruikt U dit putwater al ? Kruis aan : 

 ❏ 0-5 jaar  ❏ 6-10 jaar  ❏ 11-15 jaar  ❏ 16-20 jaar ❏ > 20 jaar 

 

7 VISCONSUMPTIE 

c) Hoeveel vis en schelp- of schaaldieren eet U gemiddeld ? 

❏ nooit 

❏ minder dan één keer per week 

❏ één keer per week 

❏ één tot 2 keer per week 

❏ 2 keer per week 

❏ meer dan 2 keer per week 

d) Hoe vaak eet U vis (tonijn, makreel, …) uit blik (aantal keer per week) ? :………… 

 

8 CONTACT MET KWIK BIJ BEROEP OF VRIJE TIJD 
 

   a) Bent U vroeger nog in contact gekomen met kwik of derivaten ervan ? 

❏ Ja  ❏ Neen 

Indien JA, in welke omstandigheden (beroep, vrije tijd) ? Vul in :……………….…… 

…………………………………………………………………………………….…… 

Gedurende hoeveel jaren ? Vul in :……………………………………………….…… 

   b)  Komt U nu nog steeds met kwik in contact ?  ❏ Ja  ❏ Neen 

Dank voor Uw waardevolle medewerking ! 
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 Code Vraag Keuzemogelijkheid
Personalia

A Wat is uw leeftijd ? aantal jaren
B Geslacht ? 1 = man; 2 = vrouw

Wonen
C Heeft U vroeger nog in Lokeren gewoond ? 1 = neen; 2 = ja
D Heeft U vroeger nog buiten Lokeren gewoond ? 1 = neen; 2 = ja
E Sinds hoelang woont U op Uw huidig adres ? aantal jaren
F Sinds hoelang woont U in Lokeren ? aantal jaren
G Bezit U in Lokeren een moestuin ? 1 = neen; 2 = ja
H Heeft U vroeger in Lokeren een moestuin gehad ? 1 = neen; 2 = ja
I Indien JA, at U de groenten uit deze moestuin 1 = één keer per week gans het jaar door

2 = 2 of meer keer per week gans het jaar door
3 = één keer per week, maar enkel in het seizoen
4 = 2 of meer keer per week, maar enkel in het seizoen
5 = slechts sporadisch (<<1 keer per week)
6 = nooit

J Heeft U een aansluiting op de drinkwaterleiding 1 = neen; 2 = ja
K Heeft U een grondwaterput ? 1 = neen; 2 = ja
L Had U in de laatste 5 jaar een grondwaterput ? 1 = neen; 2 = ja
M Had U daarvoor een grondwaterput (>5 jaar) ? 1 = neen; 2 = ja
N Indien JA, gebruikt(e) U het putwater dan voor 1 = alleen als drinkwater

2 = alleen om te koken (ook spoelen of sproeien van groenten)
3 = zowel als drinkwater als om te koken
4 = alleen voor huishoudelijke doeleinden 
5 = zowel om te drinken, te koken als voor huishoudelijke taken
6 = helemaal niet

O Indien JA, hoe lang gebruikt(e) U dit putwater al ? 1 = 0-5 jaar
2 = 6-10 jaar
3 = 11-15 jaar
4 = 16-20 jaar
5 = >20 jaar

Visconsumptie
P Hoeveel vis en schelp- of schaaldieren eet U gemiddeld ? 1 = nooit

2 = minder dan één keer per week
3 = één keer per week
4 = één tot 2 keer per week
5 = 2 keer per week
6 = meer dan 2 keer per week

Q Hoe vaak eet U vis uit blik ? 1 = nooit
2 = minder dan één keer per week
3 = één keer per week
4 = één tot 2 keer per week
5 = 2 keer per week
6 = meer dan 2 keer per week

Het werk voor de haarsnijderij
R Hoelang heeft U op een haarsnijderij gewerkt ? aantal jaren
S Hoelang is het geleden dat U stopte met daar te werken ? aantal jaren

Heeft U nog arbeid verricht in volgende processen :
T Strijken ? 1 = neen; 2 = ja
U Droogovens ? 1 = neen; 2 = ja
V Nat maken ? 1 = neen; 2 = ja
W Borstelmachines ? 1 = neen; 2 = ja
X Snijden ? 1 = neen; 2 = ja
Y Stukken uittrekken ? 1 = neen; 2 = ja
Z Buik aftrekken ? 1 = neen; 2 = ja
AA Vliezen maken ? 1 = neen; 2 = ja
AB Blaasmolens ? 1 = neen; 2 = ja
AC Staartjes snijden ? 1 = neen; 2 = ja
AD Andere ? 1 = neen; 2 = ja
AE Heeft U gewerkt met kwiknitraat ? 1 = neen; 2 = ja
AF Heeft U zelf nog kwiknitraat bereid ? 1 = neen; 2 = ja
AG Heeft U in de strijkerij gewerkt of kwam U daar vaak ? 1 = neen; 2 = ja
AH Kwam U na het gebruiksverbod nog met kwik in contact ? 1 = neen; 2 = ja
AI Komt U nu mogelijks nog met kwik in contact ? 1 = neen; 2 = ja

Gezondheid
AJ Verkeert U op dit ogenblik in een goede gezondheid ? 1 = neen; 2 = ja
AK Bent U mindervalide of blijvend arbeidsongeschikt ? 1 = neen; 2 = ja
AL Heeft U ooit problemen gehad met uw nieren ? 1 = neen; 2 = ja
AM Heeft U regelmatig last van bevingen of zenuwtrekken ? 1 = neen; 2 = ja
AN Heeft U problemen met vroegtijdig tandverlies ? 1 = neen; 2 = ja
AO Hoeveel amalgaamvullingen heeft U in Uw mond ? 1 = geen

2 = 1-3
3 = 4-5
4 = 6-7
5 = 8-10
6 = >10
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Bijlage 6. Tabel met de antwoorden op de vragen uit het enquêteformulier voor de haarsnijders. De 

nummers stemmen overeen met de codes in Bijlage 5. 
 

 

Nr. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO

1 77 2 - 1 56 77 1 1 - 2 1 1 1 - - 3 1 37 26 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

2 78 1 - 1 58 78 2 - 2 2 1 1 1 - - 2 2 37 18 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

3 56 2 - 1 31 56 1 1 - 2 1 1 1 - - 2 1 5 35 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

4 68 1 - 1 5 68 2 - 6 2 1 1 1 - - 2 1 49 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1

5 82 2 - 1 58 82 1 1 - 2 1 1 1 - - 3 2 40 26 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

6 72 1 - 1 32 72 1 2 5 2 2 2 2 4 5 3 2 21 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

7 66 2 - 1 32 66 1 1 - 2 2 2 2 4 5 3 2 22 28 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

8 86 2 - 1 25 86 1 1 - 2 1 1 1 - - 3 1 45 25 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1

9 57 2 - 1 20 57 2 - 4 2 1 1 2 4 5 2 1 8 34 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1

10 59 1 - 1 22 59 1 1 - 2 1 1 1 - - 1 1 9 29 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1

11 60 1 - 1 31 60 1 1 - 2 1 1 1 - - 5 1 16 29 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1

12 62 2 - 1 4 62 1 2 2 2 1 1 2 4 1 2 1 16 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3

13 74 1 - 1 47 74 1 2 ? 2 1 1 1 - - 6 2 36 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2

14 67 2 - 1 33 67 2 - 2 2 1 1 1 - - 3 2 30 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4

15 71 1 - 1 33 71 2 - 2 2 1 1 1 - - 3 2 37 20 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2

16 56 2 - 1 4 56 2 - 2 2 1 1 1 - - 4 1 27 14 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

17 64 1 - 1 9 64 1 1 - 2 1 1 1 - - 4 1 2 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2

18 56 1 - 2 28 28 2 - 1 2 2 2 2 4 3 2 2 30 0 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1

19 29 1 - 2 28 28 2 - 1 2 2 2 2 4 3 2 2 11 0 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 4

20 53 2 - 2 28 28 2 - 1 2 2 2 2 4 3 5 2 21 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

21 77 1 - 1 41 77 2 - 1 2 2 2 2 4 3 2 1 42 12 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

22 73 2 - 1 41 73 2 - 1 2 2 2 2 4 3 2 1 38 13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

23 64 2 - 1 64 64 1 1 - 2 1 1 1 - - 3 2 23 26 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1

24 54 2 - 2 31 39 1 1 - 2 1 1 1 - - 2 1 19 14 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

25 86 2 - 1 20 86 1 2 2 2 1 1 1 - - 3 1 44 26 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

26 63 2 - 1 5 63 1 1 - 2 1 1 1 - - 5 3 24 24 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6

27 72 2 - 1 11 72 1 1 - 2 1 1 1 - - 3 1 21 37 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

28 77 1 - 1 77 77 1 1 - 2 1 1 1 - - 1 1 11 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1

29 80 1 - 1 21 80 1 1 - 2 1 1 1 - - 2 1 36 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

30 73 2 - 1 3 73 1 1 - 2 1 1 1 - - 3 1 15 45 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1

31 74 1 - 2 3 54 1 1 - 2 1 1 1 - - 3 1 5 46 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1

32 93 2 - 1 10 93 1 1 - 2 1 1 1 - - 2 1 15 33 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1

33 63 2 - 1 9 63 1 1 - 2 1 1 1 - - 4 1 31 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1

34 54 2 - 1 3 54 1 1 - 2 1 1 1 - - 2 1 2 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

35 52 2 - 1 3 52 1 2 2 2 1 2 2 4 5 2 1 12 26 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1

36 72 1 - 1 5 72 1 2 2 2 1 1 1 - - 5 2 34 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

37 68 2 - 1 5 68 1 2 2 2 1 1 1 - - 5 2 10 38 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1

38 71 2 - 1 8 71 1 1 - 2 1 1 1 - - 3 1 42 15 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

39 65 1 - 1 6 65 2 - 2 2 1 1 1 - - 3 2 42 8 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

40 56 2 - 2 17 17 1 2 2 2 1 2 2 4 4 4 3 14 8 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

41 67 1 - 1 36 67 1 1 - 2 1 1 1 - - 3 2 43 7 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

42 65 2 - 1 25 65 1 1 - 2 1 1 1 - - 3 2 5 30 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

43 73 1 - 2 34 47 1 1 - 2 1 1 1 - - 3 2 16 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1

44 71 1 - 1 11 71 2 - 4 2 2 2 2 6 - 3 2 32 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

45 76 1 - 1 54 76 1 2 2 2 1 1 2 5 5 5 2 31 12 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

46 48 2 - 1 4 48 1 1 - 2 1 1 1 - - 2 1 3 25 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

47 55 2 - 2 7 55 1 2 3 2 1 1 1 - - 4 2 3 27 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

48 56 2 - 2 29 43 2 - 2 1 2 2 2 5 5 2 1 6 23 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3

49 57 2 - 1 32 57 1 1 - 2 1 1 1 - - 2 1 14 23 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

50 78 2 - 1 40 78 1 1 - 2 1 1 1 - - 3 2 27 23 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

51 60 1 - 1 39 60 1 1 - 2 2 2 2 5 5 3 1 4 40 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

52 55 2 - 1 25 55 1 1 - 2 1 1 1 - - 3 1 15 9 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1

53 64 2 2 - - - 1 1 - 2 1 1 2 5 5 2 1 6 43 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3

54 49 2 2 - - - 1 1 - 2 2 2 2 4 5 2 1 21 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

55 51 1 2 - - - 1 1 - 2 2 2 2 4 5 2 1 29 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1

56 65 1 - 1 38 65 1 2 2 2 1 1 1 - - 4 2 20 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1

57 66 2 1 - - - 1 1 - 1 2 2 2 5 5 1 1 7 44 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

58 68 1 - 1 68 68 2 - 5 2 1 1 1 - - 4 2 37 10 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2

59 60 2 - 1 35 60 2 - 5 2 1 1 1 - - 4 2 25 12 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

60 65 1 - 1 30 65 1 1 - 2 1 1 1 - - 3 1 6 44 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1

61 55 1 - 1 30 55 1 1 - 2 1 1 1 - - 2 2 6 34 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2

62 87 2 - 1 1 87 1 1 - 2 1 1 1 - - 3 1 7 27 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1

63 62 2 - 1 5 62 1 1 - 2 1 1 2 6 - 3 1 20 13 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1

64 49 2 - 1 11 49 1 1 - 2 1 1 1 - - 2 1 17 18 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1

65 74 1 - 1 74 74 1 1 - 2 1 1 2 6 - 3 2 40 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1

66 55 2 - 2 10 42 1 1 - 2 1 1 1 - - 2 2 26 11 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1
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Bijlage 7. Tabel met de antwoorden op de vragen uit het enquêteformulier voor de controlepersonen. De 

nummers stemmen overeen met de codes in Bijlage 5. 

 

Nr. A B D E F K L M N O P Q AH AI 

1 47 2 1 7 47 1 1 1 - - 5 3 1 1 

2 50 1 1 7 50 1 1 1 - - 4 3 1 1 

3 81 2 1 81 81 1 1 1 - - 3 2 1 1 

4 83 1 1 83 83 1 1 1 - - 3 2 1 1 

5 52 1 1 12 52 1 1 1 - - 3 1 1 1 

6 49 2 2 12 31 1 1 1 - - 3 1 1 1 

7 29 1 1 3 29 1 1 1 - - 3 1 1 1 

8 48 1 2 5 5 1 1 1 - - 4 1 1 1 

9 25 1 2 11 11 1 1 1 - - 4 2 1 1 

10 18 1 1 7 18 1 1 1 - - 3 1 1 1 

 

 


