RIVM-onderzoek
naar chroom-6 op
alle Defensielocaties
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
doet onderzoek naar de situatie rond chroom-6 in het
verleden op andere Defensielocaties dan de POMS-locaties
(prepositioned organizational materiel storage-locaties).
Dit is een vervolg op het onderzoek naar chroom-6 op de
POMS-locaties dat eerder heeft plaatsgevonden. Doet u
mee met dit onderzoek?
U kunt meedoen door een online vragenlijst in te vullen.
Op deze manier krijgt het RIVM veel gegevens in korte tijd.
Het doel is om eind 2020 zoveel mogelijk duidelijkheid te
kunnen geven over de situatie rondom chroom-6. Voor
(oud)-medewerkers kan dan namelijk de definitieve
regeling worden vastgesteld. Deze regeling vervangt de
huidige Coulanceregeling. In deze folder leest u meer over
het onderzoek.

Wilt u meedoen?
Bent u (oud) medewerker van een niet-POMS locatie in de
in de periode van 1970-2015? Dan kunt u met het onderzoek
meedoen. Ook als u niet zelf met chroom-6 heeft gewerkt,
maar er wellicht wel aan bent blootgesteld, doordat u in
werkplaatsen kwam waar dit gebeurde. Daarbij hoeft u niet
ziek te zijn (geweest) om mee te kunnen doen.

Uitnodiging via Informatiepunt Chroom-6
Als u staat geregisteerd bij het Informatiepunt Chroom-6
ontvangt u een uitnodiging om met het onderzoek mee te
doen. U ontvangt dan ook de link naar de online vragenlijst.
Wilt u meedoen en bent u nog niet aangemeld bij het
Informatiepunt Chroom-6? Dan kunt u dat alsnog via de
website, per mail of telefonisch doen. U krijgt dan ook de
uitnodiging toegestuurd.
• w
	 ww.informatiepuntchroom6.nl
• i	 nfoc6&carc@caop.nl
• 070 376 5476

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Uw antwoorden blijven bij het Informatiepunt Chroom-6.
Het RIVM krijgt van de geregistreerde (oud-)medewerkers
alléén de gegevens over beroepshistorie, locaties,
werkzaamheden, bescherming en ziekten/aandoeningen.
Persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres,
woonplaats en geboortedatum blijven gecodeerd bij het
Informatiepunt Chroom-6. Zonder uw toestemming
worden deze gegevens niet aan anderen gegeven.

Defensie vindt het belangrijk dat er geen drempels zijn voor mensen
met vragen. Daarom heeft Defensie het initiatief genomen voor het
Informatiepunt Chroom-6. Dit staat onder beheer van het CAOP. Dit
is een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum op het gebied van
arbeidszaken. Persoonsgegevens zijn hier in vertrouwde handen.

Wat is de bedoeling van de onderzoeksvragen?
Door te werken met een online vragenlijst kan in korte tijd
iedere (oud-)medewerker die zich heeft geregistreerd bij
het Informatiepunt Chroom-6 meedoen aan het onderzoek.
Het RIVM heeft voor het onderzoek zo veel mogelijk
gegevens nodig van de verschillende functies, de werkzaamheden op de verschillende locaties (wat, waar, wanneer, hoe
vaak) en over de werkomstandigheden daar. Zo krijgt
Defensie een beeld van de situatie op alle Defensielocaties.

Wat doet het RIVM met uw antwoorden?
Het RIVM brengt met dit onderzoek de blootstelling aan
chroom-6 in kaart op de andere plekken van Defensie, dan
de POMS-locaties. Daarmee kan het RIVM aangeven of en
waar er nog meer onderzoek nodig is, bijvoorbeeld naar
bepaalde locaties en/of tijdsperiodes.
Wellicht verandert in de toekomst de lijst met ziektes/
aandoeningen die mogelijk samenhangen met het werken
met chroom-6. Dan kan het Informatiepunt Chroom-6 het
onderzoek gebruiken om te schatten om hoeveel mensen
het gaat en op welke locatie.

Wanneer kan ik aanspraak maken op een
regeling?
Defensie gebruikt, in overleg met de vakbonden, de
resultaten van het onderzoek om te komen tot een regeling
voor (oud)-medewerkers. Dit geldt voor (oud)medewerkers
die op een andere locatie werkzaam waren of zijn dan de
POMS-locaties. Over deze regeling wordt meer bekend bij
het verschijnen van de onderzoeksresultaten.

Waarom moet ik opnieuw gegevens
aanleveren?
Ook als u zich heeft aangemeld bij het ABP voor de
Coulanceregeling vragen we u de onderzoeksvragenlijst
volledig in te vullen. Het RIVM mag namelijk vanwege
privacywetgeving geen gebruik maken van eerdere registraties. Daarom zijn uw antwoorden op de vragenlijst nodig
om het onderzoek te kunnen doen. Deze onderzoeksvragenlijst gaat ook dieper in op uw werkverleden en de
werkomstandigheden.

Andere vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen?
Of komt u er niet helemaal uit bij het invullen van de
vragenlijst? Dan kunt u altijd contact opnemen met het
Informatiepunt Chroom-6:
• www.informatiepuntchroom6.nl
• infoc6&carc@caop.nl
• 070 376 5476

Wanneer krijg ik duidelijkheid over mijn
situatie?
Het doel is om eind 2020 zoveel mogelijk duidelijkheid te
kunnen geven over de volgende vragen:
• Hoe aannemelijk is het dat mijn ziekte of aandoening
te maken heeft met blootstelling aan chroom-6 bij
Defensie?
• Wie kan er waar, wanneer en hoe blootgesteld zijn aan
chroom-6?
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