
Deze nieuwsbrief is een uitgave  
van het Informatiepunt Chroom-6.  
Dit informatiepunt is ingericht 
door Defensie maar staat onder 
beheer van het CAOP en is 
daarmee onafhankelijk. Het CAOP 
is een onafhankelijk kennis- en 
dienstencentrum op het gebied van 
arbeidszaken. 

Inhoud

Nieuwsbrief 

 April_2019

#1
Informatiepunt

Chroom-6
Defensie

Contact  
•  www.informatiepuntchroom6.nl
•  infoc6&carc@caop.nl
•  070 376 5476 
 (ma t/m vrij 09.00-17.00 uur)

Status vervolgonderzoek gebruik 
chroom-6 op overige  
(niet-POMS) Defensielocaties 

Actualisatie literatuuronderzoek 
chroom-6 gerelateerde ziekten 

Status vervolgonderzoek naar 
CARC op POMS-locaties

Defensie treft aanvullende 
maatregelen inzake onderzoek en 
regeling chroom-6

Informatiepunt Chroom-6: 
1 loket voor beantwoording 
vragen, begeleiding & 
ondersteuning

p.3

p.6

p.7

p.7

p.9



2.

Eerst nog even terug naar de kern van 
het onderzoek: Het RIVM is na afronding 
van het onderzoek naar chroom-6 op de 
POMS-locaties van Defensie aansluitend 
met het onderzoek begonnen dat betrek-
king heeft op de overige Defensieloca-
ties. Dit onderzoek richt zich net als het 
POMS-onderzoek op twee hoofdvragen:

1. Welke verantwoordelijkheden droeg  
 Defensie in haar rol van werkgever  

3.

Status vervolgonderzoek 
gebruik chroom-6 op 
overige (niet-POMS) 
Defensielocaties 
Afzender: RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is bezig  
met het onderzoek naar het gebruik van chroom-6 op overige  
(niet-POMS) locaties van Defensie. Wat is nu precies de status? 
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 binnen de indertijd geldende Arbo-regel- 
 geving en gegeven de toentertijd  
 beschikbare kennis over chroom-6?  
 Hoe heeft Defensie invulling gegeven  
 aan deze verantwoordelijkheden?
2. Op welke manier en in welke mate zijn  
 (oud-)Defensiemedewerkers bij hun  
 werkzaamheden blootgesteld aan  
 chroom-6 en wat zijn de mogelijke  
 gezondheidseffecten gezondheidsrisico’s  
 daarvan?
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Deelonderzoek naar vraag 1
Om op hoofdlijnen een beeld te krijgen 
van de eerste vraag gaat het RIVM in het 
voorjaar van 2019 verkennende gesprek-
ken voeren met (oud-) Defensie-medewer-
kers van zowel KLu, KL, KM en KMAR. 

Het is voor dit verkennende onderzoek 
niet nodig om alle bij het Informatiepunt 
Chroom-6 geregistreerde (oud-)werkne-
mers (ruim 1500) te spreken, want het gaat 
om het verkrijgen van een beeld op hoofd-
lijnen. Daarom wordt een deel van de bij 
het Informatiepunt geregistreerde mensen 
uitgenodigd. Het gaat dan wel om mensen 
die bij de registratie ook hebben aangege-
ven voor dit soort dingen benaderd te wil-
len worden. Voor de selectie wordt gebruik 
gemaakt van een willekeurige steekproef. 

Hoewel dus niet iedereen een uitnodiging 
ontvangt, is het wel zo dat iedereen die dit 
wil informatie bij het RIVM kan aandragen. 
U kunt dit aangeven bij het Informatiepunt 
Chroom-6 (de contactgegevens vindt u 
voor- en achteraan in deze nieuwsbrief). 

Deelonderzoek naar vraag 2
Over het deelonderzoek naar de tweede 
hoofdvraag over blootstelling en gezond-
heidsrisico’s is het RIVM op dit moment in 
overleg met de Paritaire Commissie. Be-
paald moet namelijk worden hoe dit deel 
van het onderzoek het beste kan worden 
opgezet en uitgevoerd. Als we het hebben 
over ‘overige Defensielocaties’, dan gaat 
het over een groot aantal onderhoudslo-
caties en (oud-) medewerkers. Ook gaat 
het om een lange onderzoeksperiode. Het 
RIVM en de Paritaire Commissie bekijken 
daarom zorgvuldig hoe het onderzoek zó 
opgezet en uitgevoerd kan worden dat het 
niet langer duurt dan echt noodzakelijk. 
Want zowel het RIVM, de Paritaire Com-
missie als ook Defensie begrijpen dat er 
zo snel mogelijk antwoord moet komen op 
de vragen van (oud-)medewerkers en hun 
naasten.

Epidemiologisch onderzoek
Het RIVM bekijkt ook of er een zogenoemd 
epidemiologisch onderzoek uitgevoerd 
kan worden en verricht hier een haalbaar-

heidsonderzoek naar. Epidemiologisch 
onderzoek doen betekent dat er gekeken 
wordt naar het vóórkomen van bepaalde 
ziekten binnen bepaalde groepen, in dit 
geval (oud-)Defensiemedewerkers. Het 
doel hiervan is om te kijken of er onder 
(oud-)Defensiemedewerkers die hebben 
gewerkt met chroom-6 (en andere ge-
vaarlijke stoffen), vaker bepaalde ziekten 
of gezondheidsklachten voorkomen dan 
onder vergelijkbare groepen, dus (oud-)De-
fensiemedewerkers die daar niet mee heb-
ben gewerkt. Dit kan laten zien hoeveel 
ziektegevallen kunnen samenhangen met 
blootstelling aan chroom-6 bij Defensie. 

Op dit moment wordt voor het haalbaar-
heidsonderzoek:

• Informatie verzameld over de  
 personeelsadministratie van Defensie.
• Bekeken welke informatie van (oud-) 
 medewerkers van verschillende  
 operationele commando’s gebruikt  
 zou kunnen en mogen worden.
• Bekeken welke bronnen van informatie  

 over gezondheid en ziekte kunnen  
 worden gebruikt.
• Bekeken hoe de verschillende functies  
 in het heden en verleden kunnen  
 worden ingedeeld naar de mate van  
 mogelijke blootstelling aan chroom-6.  
 Dit gebeurt in samenhang met het  
 deelonderzoek naar blootstelling en  
 gezondheidsrisico’s (Deelonderzoek  
 naar vraag 2).

De resultaten van de haalbaarheidsstudie 
worden in de zomer van dit jaar (2019) 
verwacht. Op basis van de resultaten er-
van kan Defensie met de bonden besluiten 
over het laten uitvoeren van een epidemio-
logisch onderzoek. 

Op de hoogte blijven
Nieuwe updates over het onderzoek 
ontvangt u vanzelf via het Informatiepunt 
Chroom-6. 
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Status vervolg-
onderzoek naar 
CARC 
Afzender: RIVM 

 

In juni 2018 zijn de resultaten van 
het eerste deelonderzoek van het 
RIVM, naar het gebruik van chroom-6 
op de POMS-locaties van Defensie, 
bekendgemaakt. Hoe staat het nu met 
het tweede deelonderzoek, naar het 
gebruik van Chemical Agent Resistant 
Coating (CARC) op deze locaties? 

Om daar iets over te kunnen zeggen heeft 
het RIVM eerst de samenstelling van de op 
de POMS gebruikte typen CARC in kaart ge-
bracht en onderzocht welke component van 
de stof de hoogste prioriteit heeft voor nader 
onderzoek. Het resultaat hiervan is inmiddels 
bekend: dit is de component Hexamethyleen 
Di-Isocyanaat (HDI). 

Het RIVM is HDI nu nader aan het onder-
zoeken: wat zijn de eigenschappen, welke 
ziekten kan het veroorzaken en wat was de 
blootstelling en wat waren mogelijke risico’s 
op de POMS-locaties? De planning is dat dit 
onderzoek in de zomer van 2019 afgerond 
wordt. Uiteraard wordt u op de hoogte 
gehouden van de voortgang.  

Defensie treft 
aanvullende 
maatregelen  
inzake 
onderzoek 
en regeling 
chroom-6
Afzender: Defensie  
In november 2018 is in de Tweede 
Kamer (in een zogenoemd rondeta-
felgesprek en een algemeen overleg) 
gesproken over het onderzoek naar 
chroom-6 op de Defensie POMS-l 
ocaties en de Uitkeringsregeling. 
Naar aanleiding hiervan treft Defensie 
enkele aanvullende maatregelen.
 
Dit zijn in hoofdlijnen de volgende  
maatregelen:  
• Er wordt een onafhankelijke commissie  
 ingesteld die desgevraagd adviseert  
 bij bezwaren tegen afwijzing van de  
 Uitkeringsregeling. Het gaat hierbij 

Nieuwsbrief 

 April_2019
#1

Informatiepunt

Chroom-6
Defensie

Actualisatie  
literatuuronderzoek 
chroom-6 gerelateerde 
ziekten 
Afzender: RIVM

 

De wetenschap staat niet stil. Daarom 
onderzoekt het RIVM op dit moment 
of er nieuwe informatie in de weten-
schappelijke literatuur is verschenen 
over ziekten die door chroom-6 
kunnen worden veroorzaakt. 

Het RIVM doet dit als volgt: er wordt 
relevante literatuur van de afgelopen 
jaren bestudeerd en aan de hand hiervan 
beoordeelt een groep experts – van binnen 
en buiten het RIVM – de lijst met ziekten 
opgesteld door het RIVM opnieuw. Als 
hier aanleiding voor blijkt te zijn, wordt 
de lijst aangepast. De resultaten van dit 
literatuuronderzoek worden zomer 2019 
verwacht. Het RIVM zal hierbij aangeven 
welke informatie gevonden is voor ziekten 
die nu niet op de lijst staan en hoe tot een 
gewogen oordeel is gekomen. 
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De boodschap is eenvoudig: Heeft u een 
(hulp)vraag? Meld u dan bij het Informa-
tiepunt Chroom-6. Of het nou gaat om het 
beantwoorden van vragen, begeleiding 
of ondersteuning; het informatiepunt helpt 
mensen. Zie voor een verduidelijking de 
afbeelding op pagina 11. U kunt ook bij het 
Informatiepunt terecht als u  
informatie wilt delen die het RIVM-onder-
zoek kan helpen.

 onder meer om de toepassing van de   
 hardheidsclausule en de toekenning van  
 voorzieningen in bijzondere gevallen.  
• Er komen aanpassingen in enkele  
 vergoedingsregelingen: 
 - Vergoeding van het verplicht eigen  
  risico bij preventief geneeskundig  
  onderzoek in bepaalde gevallen. 
 - Volledige vergoeding van buiten-
  gerechtelijke kosten in de periode  
  voordat er aansprakelijkheid wordt  
  erkend door Defensie. 
• Het RIVM houdt bij of er nieuwe  
 informatie in de wetenschappelijke  
 literatuur verschijnt over ziekten die  
 door chroom-6 kunnen worden  
 veroorzaakt (zie ook het bericht  
 hierover op pagina 6). Ook onderzoekt  

 het RIVM of er voor andere defensie-
 locaties een epidemiologisch onderzoek  
 kan worden uitgevoerd. De resultaten  
 hiervan kunnen mogelijk nieuwe  
 inzichten opleveren voor de  
 POMS-locaties.
• Er wordt meer bekendheid gegeven aan 
 het Informatiepunt Chroom-6 en waar- 
 voor mensen hierbij terecht kunnen.

Het volledige verhaal kunt u lezen in de 
Kamerbrief die 5 maart is verstuurd:  
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamer-
stukken/2019/03/05/kamerbrief-over-toe-
zeggingen-naar-aanleiding-van-het-alge-
meen-overleg-chroom-6. 
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1 loket voor beantwoording 
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ondersteuning 
Afzender: Defensie

 

Nog niet alle (oud-)medewerkers die met chroom-6 hebben gewerkt of nog 
werken, weten het Informatiepunt Chroom-6 te vinden als hét loket voor de 
beantwoording van vragen, begeleiding en ondersteuning. Defensie roept 
daarom (oud-)medewerkers op om zich hier te melden met (hulp)vragen.
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Het Informatiepunt 
Het Informatiepunt chroom-6 is ingericht 
door Defensie. Defensie vindt het belangrijk 
dat er geen drempels zijn voor mensen met 
vragen. Daarom staat het Informatiepunt 
onder beheer van het CAOP en is daarmee 
onafhankelijk. Het CAOP is een onafhan-
kelijk kennis- en dienstencentrum op het ge-
bied van arbeidszaken. Persoonsgegevens 
zijn hier in vertrouwde handen. 

Waar mogelijk helpen de mensen van het 
Informatiepunt u direct. Zo niet, dan bege-
leiden zij u naar een instantie met de juiste 
expertise. Als u dat prettig vindt, kan er ook 
iemand van Defensie thuis langskomen voor 
ondersteuning.

Informatie delen voor onderzoek RIVM
U kunt ook bij het Informatiepunt terecht 
als u informatie wilt delen die het RIVM-on-
derzoek kan helpen. Het RIVM kan van de 
lijst met bij het Informatiepunt aangemelde 
mensen gebruikmaken om informatie in het 
kader van het onderzoek op te halen. Uiter-
aard wordt u hier alleen voor benaderd als 
u heeft aangegeven dit te willen. 

Contact Informatiepunt
• www.informatiepuntchroom6.nl
• infoc6&carc@caop.nl
• 070 376 5476 
 (ma t/m vrij tussen 09.00 en 17.00 uur)
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