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Waarom zijn metalen toxisch? 
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Wat is een metaal? 
 

• Een metaal is een element dat  

     elektrisch positief geladen is, het is een 

     kation 

 

• Metaal geleidt warmte en elektriciteit 

 
 

• Een metaal vormt een zout met een  

     non-metaal 
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Wat is een metaal? 

 
 Metalen kunnen reageren in biologische systemen door het afstaan van 

een of meerdere elektronen, zodat ze een kation worden, en zich kunnen 
binden aan een koolstof atoom.  

 

  Zo wordt het een organische  

       metaalverbinding. Hiermee hebben ze  

       toegang tot een levend organisme. 

       Als het metaal toxisch is, is de organische  

       verbinding in principe ook toxisch. 
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Periodiek systeem van elementen, Meer dan 75% van de elementen wordt beschouwd als metalen en acht als 
metalloiden die eigenschappen bezitten die tussen die van de metalen en niet-metalen in vallen 
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Essentieel en niet-essentieel 

 

 Niet essentiële metalen.  

Deze zijn niet nodig voor een normale stofwisseling in ons lichaam. Vaak zijn 
deze metalen ook toxisch. Vb. kwik, lood, cadmium, arsenicum 

 

 Essentiele metalen. 

 Levende organismen hebben een aantal  

metalen in beperkte hoeveelheden  

nodig,  deze zijn essentieel voor de  

gezondheid, bijvoorbeeld zoals bouwstenen  

van enzymen. Vb. ijzer, magnesium. 

Ook deze essentiële metalen kunnen echter in  

grotere concentraties toxisch worden.  

Een met ijzer vervuilde rivier, het ijzer is 
afkomstig uit ijzerhoudende rotsen en 
heeft geen menselijke oorzaak 
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Metalen 

 Niet meer weg te denken  in de voortgang en het succes van de menselijke 
civilisatie. 

 

 Metalen nemen een unieke plaats in tussen alle schadelijke stoffen omdat ze 
gewoon overal in  de natuur voorkomen 

 

 Niet te vermijden dat de mens er mee in contact komt. 

 

 Vele metalen onontbeerlijk voor tal van biologische processen. Dit zijn de 
essentiële metalen 

 

 Al het leven heeft zich ontwikkeld in de aanwezigheid van metalen en levende 
organismen zijn er eigenlijk toe gedwongen om met deze potentieel toxische, 
overal aanwezige, en toch essentiële elementen samen te leven. Dit gaat 
gepaard met opslag, veilig vervoer en verwerking  
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Nog enkele eigenschappen van metalen 

 Metalen verschillen van ander toxische  
      substanties dat ze niet door mensen  
      geschapen en ook niet vernietigd worden.  

 
 Door de industrie worden metalen in de  
       atmosfeer gebracht, via water, lucht, stof en voedsel. 

 
 Metalen kunnen de chemische vorm van een element veranderen en het daardoor 

toxisch maken 
 

 De meeste metalen worden maar  
      mondjesmaat gerecycled na gebruik. 

 
 Deze omstandigheden maken de aanwezigheid 
      van metalen in onze leefomgeving erg hardnekkig. 
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Metalen in de oudheid 

 Metalen behoren tot de oudst-bekende gifstoffen 
 

 Lood was al langer dan 2000 jaar BC. bekend als bijproduct van het smelten van zilver. De 
eerste beschrijving van  een buikkoliek  veroorzaakt  door lood  was door Hippocrates  

       in   370 BC 
 

 Arsenicum en Kwik werden gebruikt in de graftombes van  
        de oude Egyptenaren. Bovendien waren het populaire geheime 
        middelen om je van de vijand te ontdoen 

 

 Kwik was aanvankelijk een mysterieus element en werd in de  
        alchemie veel gebruikt, maar in de techniek werd het pas  
        toegepast sinds de technische revolutie. 

 
 Cadmium werd bekend in de vroege negentiende eeuw en pas veel later op                                

uitgebreide schaal toegepast. 
 

 De zeldzame metalen beginnen nu steeds vaker gebruikt te worden in                                  
toepassingen zoals  in de chemotherapie en micro-elektronica 
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Waarom zijn metalen toxisch? 

• Aanvankelijk voornamelijk de aandacht geschonken aan acute, zware 
vergiftigingen, zoals de loodkoliek, de bloedige diarree en verminderen van de 
urineproductie bij kwikvergiftiging. Dit zien we in onze westerse wereld steeds 
minder. Helaas komt dit verder in de wereld nog regelmatig voor. 

 
• Tegenwoordig zijn we meer gefocust op de chronische intoxicatie die te maken 

heeft met langdurige blootstelling aan veel lagere concentraties                                           
van toxische metalen. 
 

• Het komt daarom nog al eens voor dat oorzaak en effect niet                                                             
onmiddellijk duidelijk zijn. Voorbeelden zijn chronische                             
vermoeidheid, maar ook psychisch onder de maat presteren, en                              
zelfs juveniele delinquentie. 
 

• Voorts blijken een aantal metalen kanker te kunnen veroorzaken 
 

• Het is vaak moeilijk uit te maken wat het toxisch effect van een bepaald metaal is. 
Meestal is er sprake van een combinatie van verschillende metalen. 
 

• De mens is maar zelden blootgesteld aan een enkel metaal 
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Waarom zijn metalen toxisch? 
Metalen kunnen niet biologisch worden afgebroken!! 

 

o Zorgelijk omdat ze zich bovendien, in biologische systemen zoals planten, dieren 
en de mens kunnen ophopen. 
 

o Metalen neigen ertoe om ionische verbindingen te maken met een ander element 
zoals zwavel of stikstof. Ook kan een biologische verbinding worden aangegaan. 
Hierbij is dan Koolstof betrokken, zoals bij Arsenicum en Kwik. Een verbinding met 
koolstof wordt een Organische verbinding genoemd 
 
 

o Ook speelt de redox capaciteit van het metaal een rol. Dit 

       is het vermogen van een metaal om een elektron aan te  

       trekken, zodat een verbinding ontstaat. Een metaal is 

      immers positief (kation) geladen omdat een elektron  

      ontbreekt. (Wanneer een elektron wordt afgestaan  

      spreekt men van oxidatie.) 
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De verplaatsing van metalen 

• De verplaatsing van metalen in het milieu gebeurt door  geologische en 
biologische kringlopen. 
 

• Geologisch: regenwater lost erts in gesteente op en vervoert de                                       
metalen naar rivieren en grondwater en uiteindelijk naar de                                       
zeeën en oceanen. Hier kan het materiaal weer naar de bodem                                         
zakken of worden opgenomen in regenwater. 

 
• Biologisch kunnen metalen opgenomen worden                                                               

door planten en dieren en komen zodoende in een                                                        
biologische kringloop terecht. Dit heet biomagnificatie 

  
• Dan komt daar bij nog de menselijke inbreng die het                                                                 

metaal uit erts delft en er niet-natuurlijke                                                                
metaalverbindingen van maakt 
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De verplaatsing van metalen 

 
• Cadmium voornamelijk in het milieu door industrie, die het in water en stof verspreidt. 

 
• Lood. Sinds de industriële revolutie is het loodgehalte in Groenland 200-voudig 

toegenomen 
 

• Kwik: vaak ver van de plaats gevonden waar het gebruikt wordt, zoals bijvoorbeeld in de 
Atlantische en Stille Oceaan en Groenland. 
 

• Bij kwik spelen nog andere belangrijke factoren  een rol                                                                                                                                                                                            
zoals: Biomethylatie ( het verbinden met een CH3 groep)  

      Het wordt  dan een giftige, organische verbinding  
      (methylkwik)  
      en 
• Biomagnificatie. Methylkwik komt in vissen en andere                                                              

organismen terecht  Het giftige methylkwik kan zodoende                                                                                            
uiteindelijk in de mens belanden 
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De verplaatsing van metalen 

• Het drama  van Fukushima is een voorbeeld van de verplaatsing van 
toxische metalen in het milieu. Door biomagnificatie zal de uitwerking nog 

zeer vele jaren merkbaar zijn. 
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Mechanismen van Toxiciteit. 

 
• Er is niet een uniform mechanisme van toxiciteit, omdat de chemische 

eigenschappen van metalen vaak heel verschillend zijn. 
 

• Metalen kunnen zich met cellen binden via liganden. 
      Dit zijn substanties op de cel, die in staat zijn om 
      bijvoorbeeld organische metaalverbindingen te binden 

 
• Cadmium en kwik gaan verbindingen aan met zwavel 
      in eiwitten. Dit tast de werking van biomoleculen aan 

 
• De activiteit van enzymen kan geremd worden door de 
      invloed van toxische metalen. Enzymen zijn eiwitten  
      die de stofwisseling versnellen. Daarvoor hebben ze  
      vaak magnesium nodig, een essentieel metaal. 
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Mechanismen van Toxiciteit 

• .  

• Mimicry (nabootsing). 
• Toxische metalen kunnen zich vermommen als essentiële metalen en zich binden aan een plaats waar 

essentiële metalen noodzakelijk en soms kritisch zijn; zijn voor het goed functioneren van de 
stofwisseling. Vb.  magnesium. 

 
• Cadmium, koper en nikkel kunnen zich vermommen als zink, 

 
• Thallium, als kalium, 

 
• Mangaan als  ijzer, 

 
• Arsenicum en Vanadium als fosfaat, en gaan dan tevens  de    
        toxische  verbindingen vervoeren 
 
• Selenium, molybdeen, en chromaat vermommen zich als sulfaat  
        en kunnen zodoende proberen sulfaatvervoer en sulfaatreacties te  
        verstoren 
 
• Metalen met een C-atoom, de z.g. organometallische verbindingen,  kunnen zich vermommen als 

biologische verbindingen. Bijvoorbeeld, kwik dat een C-atoom  bevat  heet  methylkwik en is zeer giftig. 
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Mechanismen van Toxiciteit. 
 

Oxidatieve beschadiging 
 

• Oxidatie is het afstaan van een elektron. Reductie (redox) is het opnemen van een 
elektron 

 

• Vele metalen of organometallische verbindingen kunnen een electron afstaan en 
zich direct met zuurstof binden waardoor een oxidatieve verandering van zo’n 
biomolecule kan optreden.  Verschillende eiwitten, en zelfs DNA,  kunnen hiervan 
de dupe zijn. Dit kan het ontstaan van kanker in de hand werken 

 

• Ook kunnen metalen essentiële elementen die  

      redox capaciteit bezitten (dus anti-oxidatief zijn)  

      van hun (ligand)binding op de cel verdringen  

      zodat er oxidatie optreedt die de cel kan beschadigen 

      Cadmium doet dat bijvoorbeeld met endogeen ijzer  

      dat een sterke  redox-capaciteit heeft. 
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Adaptatie  
 

 

• Adaptatie aan toxische metalen:  meestal al na het eerste contact. Kan van 
langdurige of tijdelijke aard zijn. 

  

• Arsenicum. Adaptatie: door opname en uitscheiding, maar ook door het metaal op 
te bergen in een niet-actieve vorm. Adaptatie gebeurt dus op cellulair niveau als 
het arsenicum steeds in voldoende mate weer wordt uitgescheiden 
 

• Lood. Intentional sequestration, het opbergen  
      in z.g insluitlichaampjes, die in verschillende organen  
      kunnen voorkomen . Eiwit dat het lood grotendeels  
      immobiliseert.  Niet genoeg insluitlichaampjes:  
      toxische invloed van lood veel groter en kan het zelfs  
      kanker veroorzaken. 

 
• Cadmium. Als afweer kan een verhoogde productie van bepaalde eiwitten, 

metallothioneinen optreden. Deze bevatten zwavel waaraan cadmium zich kan 
binden 

  
•   
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Het Contact. 
 • Het eerste contact: meestal tevens het orgaan dat het meest er door wordt 

aangetast. Veelal de longen. 

• Bijkomende factoren zijn: geslacht en biotransformatie (mogelijkheid om het 
metaal onschadelijk te maken, door het een andere valentie (lading) te geven. 
Vb, AsIII –AsV (As3+  As5+), meestal in de lever. 

 

• Kinderen zijn gevoeliger voor metalen dan volwassenen. Vooral voor lood dat 
het zenuwstelsel beschadigt. 

• Bij kinderen meestal door de voeding. Kinderen consumeren meer calorieën 
per kg lichaamsgewicht dan volwassenen. Bovendien absorberen kinderen 
metalen beter uit de darm dan volwassenen. Vooral  lood. (Kinderen die 
behang van de muur krabben en opeten!) 

 

• Metalen, zoals arsenicum, nikkel, lood, chroom en  

      methyl-kwik kunnen de placenta passeren naar de  

      baby. Dit kan geboorteafwijkingen veroorzaken 
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Chemische factoren 

 Valentie. 
 

 De mate van toxiciteit word direct bepaald door de valentie (elektrische 
lading) van het metaal 

 

 Driewaardig chroom is een essentieel metaal, maar zeswaardig                       
chroom is zeer toxisch 

 

 Methylkwik (Kwik gebonden aan een C-atoom, organisch kwik) is zeer giftig, 
vooral voor het zenuwstelsel.  

      Anorganisch kwik bedreigt vooral de nier   
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Levensstijl 
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Roken 
Sigarettenrook bevat een aantal toxische metalen, 
 zoals cadmium en polonium, die kankerverwekkend  
zijn. Het meeroken is bijna even schadelijk. Het is  
onbegrijpelijk en onverantwoord tegenover de baby 
dat vrouwen tijdens de zwangerschap en  
daarna nog roken 
 

Alcohol 
Alcohol heeft indirect met metaalintoxicatie te maken.                                                                             
Alcoholisten veranderen meestal hun dieet, en ook de  
absorptie vanuit de maag en darmen gaat er op achteruit, 
zodat een aantal essentiële metalen niet wordt opgenomen  
en de toxische metalen meer vrij spel krijgen. De lever  
raakt op den duur beschadigd en is dan onvoldoende in staat 
om toxische stoffen uit te scheiden 



Biomarkers 

 
• Het is gebruikelijk om in bloed en urine naar toxische 

metalen te zoeken. Een juist protocol is onontbeerlijk 
voor betrouwbaarheid 
 

• Ook op het moleculaire vlak worden biomarkers 
ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld in het geval van chroom, 
dat men kan aantonen in DNA-eiwitverbindingen. 
 

• Het onderzoek van genen die een rol kunnen spelen in 
de bescherming tegen toxische metalen zoals 
bijvoorbeeld metallothioninen en heme-oxygenase lijkt 
veelbelovend. 
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Biomarkers 

• De diagnose van metaalintoxicatie  wordt moeilijk bij langdurige 
blootstelling. 
 

• Bloed en urine kunnen, maar lang niet altijd, een representatie zijn 
van een acute of recente intoxicatie. Voor het aantonen van een 
chronische intoxicatie is een provocatietest onontbeerlijk en meer 
betrouwbaar. 
 

• Haar is in beperkte mate een biomarker voor een vroeger 
doorgemaakte intoxicatie. Het geeft geen informatie over de 
actuele situatie. Bovendien is ook de verzorging van het haar een 
complicerende factor. Haar kan bijvoorbeeld een rol spelen bij het 
aantonen van intoxicatie met methylkwik, het organische kwik. 
Voor alle andere metalen moet haar als onbetrouwbaar worden 
beschouwd, en kan het de diagnose onnodig moeilijk maken 
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Half-waarde tijd 

• De biologische half-waarde tijd is de tijd die het lichaam of een 
orgaan nodig heeft om de helft van het metaal uit te scheiden. De 
tijd varieert met het orgaan en met het metaal 
 

• De half-waarde tijd van cadmium in de nier en van lood in het bot is 
20-30 Jaar, terwijl dat voor arsenicum en lithium enkele uren of 
dagen kan zijn. 
 

• Voor een aantal metalen bestaan er meerdere half-waarde tijden. 
De half-waarde tijd voor lood in het bloed is een paar weken, in het 
bot vele malen langer. 
 

• Na het inademen van kwikdamp ontstaan er tenminste 2 half-
waarde tijden. 1 in de hersenen van een paar weken en elders van 
enkele jaren. 
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Het transport van metalen 

• Het transport van metalen in het lichaam gebeurt door eiwitten. 

 

• Vele verschillende eiwitten spelen hierin 

      een rol, zoals serum albumine en  

      hemoglobine. Metalen kunnen een  

      voorkeur hebben voor bepaalde  

      aminozuren. Zoals cadmium en kwik 

      een voorkeur hebben voor aminozuren  

      die zwavel bevatten, zoals cysteine. 

      (Aminozuren zijn de bouwstenen van  

      eiwitten) 

 

• Essentiële metalen worden vervoerd  

      door eiwitten met specifieke bindings- 

      eigenschappen 
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Het transport van metalen 

• Alle cellen bezitten een systeem voor homeostase, dat betekent dat 
ze opname en uitscheiding van metalen in evenwicht houden, al 
naar de behoefte 

  
• Er worden steeds meer transport systemen voor metalen ontdekt, 

die deze metalen  via de celmembraan in de cel kunnen brengen. 
Deze transporteurs zijn belangrijk voor de weerstand van cellen 
tegen toxische metalen 
 

• Voorbeelden van de belangrijkheid van  
     deze transportmechanismen zijn de  
     ziekten van Menkes en van Wilson,  
     waarbij het transportmechanisme van  
     koper genetisch beschadigd is 
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Toxische metalen in vaccins. 
 • Tot voor enige jaren was het de gewoonte om aan vaccins kwikverbinding, (ook 

wel thiomersal, of thimerosal genoemd) toe te voegen, omdat dit in lage 
concentratie antiseptisch zou werken. Maar thimerosal kan worden omgezet in 
ethylkwik, dat erg toxisch is.  

• In de USA en Europa werd thiomersal enkele jaren geleden niet meer in 
vaccins toegepast omdat er verdenking bestond dat het autisme zou kunnen 
veroorzaken. Maar er werd toen wetenschappelijk onderzoek verricht, dat 
aantoonde dat er onvoldoende bewijs is dat thiomersal autisme veroorzaakt. 
Velen, die aan den lijve hebben meegemaakt dat volstrekt gezonde kinderen 
autistisch werden na de eerste vaccins denken dat  

     de farmacie hier de hand in heeft, en weigeren hun   

      kinderen nog langer te laten vaccineren. 

 

     Nu, zonder daar ruchtbaarheid aan te geven,  

     bevatten vele vaccins wederom thiomersal! 
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Toxische metalen in vaccins 
• Arsenicum en Tin aangetroffen in het Pandemrix vaccin tegen varkenspest 

• Colloïdaal arsenicum is een middel dat rode bloedlichaampjes beschadigt. 
Arsenicum zowel als tin kan kanker veroorzaken. Ze kunnen het DNA beschadigen 
en kunnen zelfs dodelijk zijn. Beide metalen passeren de placenta, en de 
natuurlijke barrière tussen bloed en hersenen. Dit laatste kan leiden tot de ziekte 
van Guillain Barré en narcolepsie. 
 

• Arsenicum en tin zijn moedwillig aan het vaccin  
      toegevoegd uit oogpunt van antisepsis. 
 
• Een Zweeds arts ontdekt dit toen in 2009 bij een 
      bevolkingsvaccinatie tegen varkenspest een patiënte, 
      haar echtgenoot en 3 kinderen hevige pijn kregen op de  
      plaats van de injectie. Hij bracht de gezondheidsautoriteiten  
      op de hoogte maar kreeg geen enkele reactie. 
 
• Het Pandemrix vaccin wordt ook in verband gebracht met  
      narcolepsie in Finland, Zweden Noorwegen en Frankrijk. 
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Toxische metalen en het zenuwstelsel 

• Chronische aluminiumvergiftiging kan bloedarmoede, osteomalacie, 
en dementie veroorzaken . De primaire verschijnselen zijn 
spraakstoornissen, spiertrekkingen, afwijkingen in het EEG en 
dementie. Deze verschijnselen treden nogal eens  

     op bij dialyse patiënten die met  
     aluminium in de gebruikte vloeistoffen in  
     contact komen 
 
• Chronische cadmiumvergiftiging kan  
      leiden tot parkinsonisme, longproblemen, 
      nierfalen en osteomalacie (Soms gepaard 
      gaand met hevige pijn: itai-itai ziekte genoemd) 
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Toxische metalen en het zenuwstelsel 

• Mangaan kan neuropsychiatrische problemen veroorzaken, 
meestal van bifasiche aard.  
 

• In de acute fase treden gedragsveranderingen en angst op 
 

• Later, in de tweede fase ontwikkelen zich tremoren, ataxie, 
verlies van uitdrukking in het gelaat. De verschijnselen 
lijken op de ziekte van Parkinson, maar er  

     zijn minder cognitieve veranderingen en  
     de verschijnselen reageren vrijwel niet op  
     het medicijn levodopa. 
  

 
Internationaal Biomedisch Centrum Leende 

Netherlands 
30 



Toxische metalen en het zenuwstelsel 

Kwik (Mercury) 
• Het meest toxische metaal voor het centrale zenuwstelsel. 

• Meer toxisch dan lood, cadmium en arsenicum 

• Kan vanuit de moeder door de placenta naar de ongeboren baby 

• Kwik zit in amalgaam. 

• De uitwerking van kwik op het zenuwstelsel is vrijwel niet omkeerbaar. 

• De beste behandeling is  ontgiften om verder onheil te voorkomen 

• Wanneer kwik door de bloed/hersenbarrière dringt hoopt het zich op in 
het hersenweefsel door zijn affiniteit tot vetten. De  

      ziekte van Alzheimer wordt al jaren in verband gebracht  

      met kwik intoxicatie. 

 

 
Internationaal Biomedisch Centrum Leende 

Netherlands 
31 



De farmacologische toepassing van metalen. 
 

• Van af de 16e eeuw werd kwik gebruikt bij  
     de behandeling van syfilis. Later gebruikte  
     Ehrlich daarvoor een organische arsenicum- 
     verbinding (Arsphenamine) 

 
• Tegenwoordig worden metalen in de chemotherapie voor kanker 

gebruikt, zoals platinum. Maar ook werd goud gebruikt in de 
behandeling van reuma. 
 

• Andere toepassingen van metalen in de farmacie zijn: aluminium in 
maagpreparaten, bismut bij maagzweren en helicobacter infecties, 
lithium bij psychiatrische aandoeningen. Vele van deze 
toepassingen raken echter verouderd door betere medicamenten 
met minder bijwerkingen 
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Protocol van Ontgifting 

Hoe wordt ontgift? 
 

• Om toxische  metalen te verwijderen worden chemische 
verbindingen gebruikt die chelatoren heten. De behandeling wordt 
dan wel chelatietherapie genoemd 

 
• De binding van deze metalen aan de cel via de liganden bemoeilijkt 

deze chelatiebehandeling soms aanzienlijk. 
 

• Het protocol is:  
• Anamnese 
• Onderzoek 
• Provocatietest 
• Opstellen van een ontgiftingsprogramma 
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Protocol van Ontgifting 

Anamnese en lichamelijk onderzoek 
 Uitvoerige anamnese 

 
 Volledig lichamelijk onderzoek. Niet alleen beperkt tot het gebied 

waarvan de patiënt klachten heeft, zoals bijvoorbeeld het hart of de 
benen. 
 

 Hierbij inbegrepen zijn zaken zoals bloeddruk (aan beide armen), 
lengte, gewicht, hoofd, nek, borst, hart, buik, nieren, ledematen 
zenuwstelsel, etc. 
 

 Opvragen van eerdere en elders gedane onderzoekingen 
 

 Samenstellen van een volledige lijst van alle medicatie,  
rookgewoonten, alcoholconsumptie. 
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Protocol van Ontgifting 

 Informed Consent. 

 
• Dit is noodzakelijk! Hierin dient onder meer ter sprake te komen: 
 de aard en-het doel van de behandeling 
 de informatie dat de behandeling, ook wel chelatietherapie 

genoemd, nog controversieel wordt geacht 
 het oordeel van de behandelend arts over deze behandeling 
 informatie over andere behandelingsmogelijkheden 
 informatie over het belang van de invloed  een optimale levensstijl 

op het resultaat van de behandeling 
 informatie over het aantal te verwachten behandelingen, nu en in 

de toekomst 
 informatie dat de patiënt te allen tijde de behandeling kan 

beëindigen, zonder verdere kosten 
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Protocol van Ontgifting 

Factoren van invloed op het resultaat van de behandeling 
 

 Is de patiënt voor enige tijd beschikbaar om in korte tijd meerdere 
malen behandeld te worden? 
 

 Is het een ernstige of mindere ernstige intoxicatie?  
 

 Wat zijn de verschijnselen van de intoxicatie? 
 

 Kan de patiënt de behandeling goed verdragen? 
 
 Kinderen zijn vlugger ontgift dan volwassenen, omdat ze korter zijn 

blootgesteld. 
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Protocol 

De Chelator 
• Een chelator is een chemisch product dat met een metaal een verbinding 

aangaat, een chelaat. Dat kan alleen als het metaal geioniseerd is, m.a.w. 
als het een electron mist. Dat maakt van het metaal een kation, het is 

positief geladen. 

 
• Een chelaat is een complex tussen een metaal kation en een chelator. Het 

chelaat is gekarakteriseerd door de  

     vorming van meer dan 1 binding  

     tussen het kation en de chelator,  

     resulterend in de vorming van een  

     heterocyclische ring,  die het metaal  

     omsluit. 
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Chelaat 
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Chelatoren blokkeren dus de reactieve plaatsen van de het metaal, zodat dit zijn 
schadelijke eigenschappen verliest. Daarna wordt het chelaat via de nieren en in 
mindere mate via de darm verwijderd.  
 
Wanneer de chelaten, die dus de toxische metalen bevatten in de urine komen, kunnen 
ze gemeten worden. Dat is het principe van de Provocatietest 
 
Chelatoren komen onder normale omstandigheden in alle levende organismen voor, en 
verrichten daar nuttige bezigheden.  
Hemoglobine (de bloedkleurstof)bijvoorbeeld is  
een chelaat van ijzer. Chlorofyl in planten is een  
chelaat van magnesium 



 
 

Een Chelator 
 

Ethylene Diamine Tetraacetic Acid 
EDTA 
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Chelatoren 
 

• In principe twee groepen: 

 

• Thiol verbindingen, die zwavel bevatten. Vb. DMPS en DMSA. Verbinden 
zich met kwik en cadmium 

 

 

 
 

 

 

• Polyaminopolycarboxyl zuur. Vb EDTA, DTPA. Verbinden zich o.a. 
met lood, arsenicum etc. Deze chelatoren binden vrijwel geen kwik 
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13-9-2005

+++++++++++++++DMPS + 

DTPA + 

DMSA

++++++++++++DMPS + 

DTPA

++++++++++DMPS

+++++++++DMSA + 

EDTA

+++++++DMSA

HgCdAsAlAg

0: No influence ++  : Moderate excretion

+: Some excretion +++: Very good excretion
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13-9-2005

++++++++++++++DMPS + 

DTPA + 

DMSA

++++++++++++DMPS + 

DTPA

++++++DMPS

+++++++++++DMSA + 

EDTA

++++++DMSA

SbPtPdPbNi

0: No influence ++  : Moderate excretion

+: Some excretion +++: Very good excretion
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De Provocatietest. 
 

• Maximale excretietijd in de urine. Deze is voor de meeste chelatoren die 
ingespoten worden anderhalf uur. 

 
 
 
 
 
 
 

• Helaas is er wereldwijd nog weinig 
      consistentie over deze tijd. Sommigen 
      gebruiken 6 uur, weer anderen 24 uur.  
      Bij langere tijden neemt de verdunning van de urine toe, en wordt het  
      resultaat minder exact. Bovendien kleven er grote praktische bewaren aan   
      het verzamelen van de urine voor bijvoorbeeld 24 uur 
 
• Consistentie is de sleutel tot een betrouwbare provocatietest 
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• Als chelatoren wordt door IBCMT meestal een Thiol, zoals DMPS (voor kwik)  
                                                                                                               gebruikt 
                                      
                                       

 
                                                                           
                                                                   

 
                                                 

 
                                                                                               

 

  
 
 

                                              
 
                                             en een polyaminopolycarboxylzuur, zoals ZnDTPA voor   
                                                                                                          de andere metalen 
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Bij het gebruik van de DMPS chelator, moeten  geen metalen 
naalden gebruikt worden. DMPS is corrosief en kan het metaal 

aantasten zodat er geen betrouwbare waarden gemeten 
worden in de urine. 

 

Internationaal Biomedisch Centrum Leende 
Netherlands 

45 

FOUT 
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CORRECT 
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Aanvullende maatregelen. 
 

• Mineralen 

• Antioxidanten 

• Stimulatie van de lever 

• Ontgifting met natuurlijke middelen 

• Etc. 
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                Wat is IBCMT www.IBCMT.com ? 

 
 

 
 

• IBCMT examineert en certificeert artsen als Clinical Metal Toxicologist 
(CMT) 

 
• Hiervoor dienen ze een zware schriftelijke test te doen en als ze daarvoor 

slagen wordt na enkele jaren het mondeling examen afgenomen om 
volledig gecertificeerd te worden. 
 

• Elke 5 jaar moet de certificatie herhaald worden na het bijwonen van een 
workshop. Dit is een zwaardere test dan voor de meeste artsen geldt. 
 

• IBCMT heeft artsen gecertificeerd in Australië, België, Canada, Cyprus, 
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Filippijnen, Hong Kong, India, Indonesia, 
Libanon, Malaysia, Taiwan, Nederland, , Nieuw Zeeland, UK, Zuid Afrika, 
Zuid Korea,  
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http://www.ibcmt.com/
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Conclusie 

• Metalen zijn onontbeerlijk voor onze gezondheid, maar ook voor onze 
welvaart 
 

• Metalen kunnen toxisch zijn of worden door menselijke interventie 
 

• Er komen steeds meer metalen.  
 

• We kunnen metalen niet kwijt en ze zijn biologisch niet afbreekbaar. 
 

• We moeten ons zo goed mogelijk beschermen tegen toxische  
• metalen. 

 
• Toxische metalen kunnen gediagnosticeerd en uit het lichaam verwijderd 

worden 
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Dank U! 
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