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 Samenvatting onderzoeksplan 

De onderzoeksvraag van het werkpakket Manier van onderzoek doen 
(WP2) is: Hoe ziet de procedure voor het uitvoeren van het onderzoek 
eruit? WP2 draagt zorg voor een heldere en begrijpelijke taakomschrij-
ving van het RIVM, een goede beeldvorming over het onderzoek, (de 
transparantie van) het onderzoeksproces en de werkwijze binnen het on-
derzoek. Producten, informatie en resultaten uit het onderzoek zijn na 
afronding openbaar. 
De aspecten communicatie en verwachtingsmanagement zijn essentiële 
onderdelen van WP2. Het is belangrijk dat van te voren een goed beeld 
wordt geschapen over de opzet en mogelijkheden en onmogelijkheden 
van het onderzoek en de resultaten. 
Communicatie wordt mede gebruikt om aan de verschillende aspecten 
van de onderzoeksvraag van WP2 invulling te geven. Daarvoor zijn diver-
se middelen beschikbaar, zoals nieuwsbrieven, websites, informatiebla-
den, video’s en informatiebijeenkomsten. Bij het onderzoek betrekt het 
RIVM ook andere organisaties of personen. Daarnaast kunnen belang-
hebbenden zelf ook op verschillende manieren bijdragen aan of betrokken 
worden bij het onderzoek. Op deze manier worden bruikbare informatie 
en producten gepubliceerd en wordt onderzocht wat er ook daadwerkelijk 
leeft onder de belanghebbenden.  
WP2 richt zich met name op de primaire belanghebbenden, namelijk de 
(ex-)medewerkers en het ministerie van Defensie. WP2 wordt gecoördi-
neerd door het RIVM. 

Publiekssamenvatting onderzoeksplan 

Het werkpakket Manier van onderzoek doen (WP2) heeft als taak het on-
derzoek zo helder en begrijpelijk mogelijk neer te zetten. Dat houdt in 
dat het proces, de uitvoering en de resultaten transparant zijn en dat op 
zorgvuldige wijze wordt gecommuniceerd met belanghebbenden. Belang-
rijke aspecten zijn dan ook communicatie en verwachtingsmanagement. 
WP2 wordt gecoördineerd door het RIVM. 

1 Algemene inleiding 

1.1 Organisatie van het onderzoek 

Het ministerie van Defensie heeft aan het RIVM gevraagd om te onder-
zoeken wat de mogelijke effecten voor de gezondheid zijn voor (ex-) me-
dewerkers van Defensie na gebruik van chroomhoudende verf en Chemi-
cal Agent Resistant Coating (CARC). Chroomhoudende verf en CARC wor-
den door Defensie gebruikt om militaire voertuigen te behandelen tegen 
corrosie en chemische stoffen. De (ex-)medewerkers melden verschillen-
de typen gezondheidsklachten, waarbij zij zich afvragen of die het gevolg 
zijn van de werkzaamheden met chroomhoudende verf en CARC. Vooral 
op POMS-locaties (Prepositioned Organisational Material Storages) van de 
NAVO werden deze stoffen gebruikt. De POMS-locaties bevinden zich in 
Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel. Maar 
POMS-medewerkers zijn mogelijk ook aan andere gevaarlijke stoffen 
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 blootgesteld. Op andere locaties zijn echter ook chroomhoudende verf en 
CARC gebruikt, alsmede andere gevaarlijke stoffen.  
Het onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de POMS-locaties en 
op blootstelling aan chroom-6 en CARC. Het RIVM zal bij het onderzoek 
ook andere organisaties en onderzoekers met relevante kennis betrekken 
voor zover nodig om het onderzoek zorgvuldig uit te voeren. Het onder-
zoek wordt gecoördineerd door het RIVM en uitgevoerd door een consor-
tium van onderzoeksinstituten. Communicatie door het consortium over 
het onderzoek wordt gecoördineerd door en afgestemd met het RIVM. 
Het consortium krijgt vertrouwelijke informatie tot zijn beschikking. Door 
het deelnemen aan het consortium verbinden consortiumpartijen zich aan 
de toepasselijke regels omtrent geheimhouding die ook voor rijksambte-
naren gelden. Elke consortiumpartij zal bij de uitvoer van het onderzoek 
de benodigde maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid, beschikbaar-
heid en integriteit van gegevens te garanderen. De werkwijze van het 
consortium en de afspraken binnen het consortium worden beschreven in 
een consortium agreement. 
Het onderzoek wordt begeleid door een Paritaire Commissie bestaande uit 
vier vertegenwoordigers van zowel werkgevers- als werknemerszijde, een 
onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk (wetenschappelijk) expert. 
Het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen OverheidsPersoneel) verzorgt 
het secretariaat van de Paritaire Commissie.  
Het onderzoek wordt getoetst door een inhoudelijke klankbordgroep.  
De resultaten zullen breed beschikbaar zijn, ook voor andere partijen dan 
de consortiumpartijen. 
 
1.2 Onderzoeksvragen 

Alle (ex-)medewerkers van Defensie die zich hebben geregistreerd bij het 
CAOP of ABP zijn uitgenodigd om hun vragen door te geven voor het on-
derzoek. Ook andere belanghebbenden, zoals vakbonden, Defensie, re-
gister-experts, letselschade-advocaten, Onderzoeksraad voor de Veilig-
heid en Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, hebben hun vragen 
doorgegeven. Vragen zijn ook afkomstig uit de 12 informatiebijeenkom-
sten die in het najaar van 2014 en begin 2015 zijn georganiseerd voor 
(ex-)medewerkers.  
Er zijn meer dan 1.000 vragen doorgegeven om te onderzoeken. Alle 
doorgegeven vragen zijn geanalyseerd en gebundeld in onderzoeksvra-
gen. Tot nu toe heeft dat geleid tot het opstellen van 34 onderzoeksvra-
gen.  
Het RIVM heeft de lijst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidson-
derzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en 
CARC” voorgelegd aan de Paritaire Commissie-vergadering van donder-
dag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie-vergaderingen van 
donderdag 11 juni 2015 en van donderdag 9 juli 2015 is de lijst van on-
derzoeksvragen besproken.  
De volledige lijst met onderzoeksvragen is bijgevoegd in bijlage I. 
Het vaststellen van onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie is een 
belangrijke stap in het onderzoek omdat onderzoeksvragen de basis vor-
men voor de onderzoeksplannen en het onderzoek. De vastgestelde on-
derzoeksvragen geven aan welke vragen prioriteit hebben.  
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 1.3 Uitvoering van het onderzoek 

Het RIVM betrekt ook andere onderzoeksinstituten met relevante kennis 
bij het onderzoek voor zover nodig om het onderzoek zorgvuldig uit te 
voeren. Het onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM en wordt uit-
gevoerd door een consortium van onderzoeksinstituten. Het consortium is 
ingericht op basis van de lijst van opgestelde onderzoeksvragen. De on-
derzoeksinstituten in het consortium hebben de relevante en aantoonbare 
expertise die nodig is voor het onderzoeken en beantwoorden van de 
vastgestelde onderzoeksvragen. Daarom vormt en coördineert het RIVM 
een onderzoeksconsortium. De verantwoordelijkheid bij het inrichten van 
het consortium ligt bij het RIVM. Het consortium ontwerpt en voert het 
onderzoek uit.  
 
De consortiumpartijen zijn: 
• RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 
• Universiteit Utrecht 
• TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek) 
 
Op basis van de lijst van onderzoeksvragen is een aantal zogenaamde 
werkpakketten (WP) ingericht voor het onderzoeken van bij elkaar ho-
rende onderzoeksvragen, zie bijlage II. Per WP is er een WP leider die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het onderzoek binnen het WP, 
en per WP zijn er een of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van deelonderzoeken binnen het WP.  
Onderzoeksvragen die door de Paritaire Commissie zijn vastgesteld wor-
den door het consortium uitgewerkt in verschillende onderzoeksplannen 
per deelonderzoek (gebaseerd op de verschillende WP’s).  
 
2 Doel van WP2 en onderzoeksplan 

Werkpakket 2 draagt zorg voor een heldere en begrijpelijke taakom-
schrijving van het RIVM, een goede beeldvorming over het onderzoek, 
(de transparantie van) het onderzoeksproces en de werkwijze binnen het 
onderzoek. De aspecten communicatie en verwachtingsmanagement zijn 
essentiële onderdelen van dit werkpakket. 
 
3 Onderzoeksvragen van WP2 

WP2 gaat over vraag 34 van de vastgestelde onderzoeksvragen:  
Hoe ziet de procedure voor het uitvoeren van het onderzoek eruit? 
 
De onderzoeksvraag is uitgebreid met enkele verdiepende aspecten, zoals 
in paragraaf 3.1 wordt opgesomd. Deze komen voort uit de vragen die 
door belanghebbenden gesteld zijn en zijn noodzakelijk voor het goed 
kunnen beantwoorden van de vragen die onder onderzoeksvraag 34 val-
len.  
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 3.1 Aspecten van de onderzoeksvraag 

De aspecten van de onderzoeksvraag gaan over verschillende onderdelen 
van het onderzoek en vallen mogelijk binnen een ander werkpakket, 
maar worden door WP2 begeleid. 
 
Onderzoeksproces: 
• Taken van het RIVM en het consortium 
• Hoe is de financiering van het onderzoek geregeld 
• Duur van het onderzoek 
• Tijdsperiode van het onderzoek 
• Opstellen van de onderzoeksvragen 
• Werving voor deelname aan het onderzoek 
• Betrokkenheid en gebruik van de informatie van (ex-)medewerkers 

van Defensie en het waarborgen van hun privacy 
• Relatie van het onderzoek met buitenlandse onderzoeken en duiding 

van de overeenkomsten en verschillen in de resultaten 
 
Het onderzoek: 
• Duiding van het (soort) onderzoek 
• De afbakening van het onderzoek 
• Beantwoording van (onderzoeks)vragen 
 
Communicatie en verwachtingsmanagement: 
• Transparantie van het onderzoek 
• Registratie van (ex-)medewerkers van Defensie 
• Informatievoorziening richting (ex-)medewerkers van Defensie en 

andere belanghebbenden 
• Risicocommunicatie, mede over het groepsrisico en de betekenis voor 

individuele zaken 
 
Betrokkenen bij het onderzoek: 
• De rol van de Paritaire Commissie 
• De rol van Defensie 
• De rol van het GGD-onderzoek 
• De rol van andere/onafhankelijke wetenschappers en onderzoeken 
• De rol en betrokkenheid van belanghebbenden bij het onderzoek 
 
4 Methode 

Binnen het onderzoek wordt een omvangrijke en actuele politieke en 
maatschappelijke kwestie onderzocht. Daarom is het belangrijk dat het 
RIVM en het consortium een onafhankelijke positie behouden tussen alle 
betrokkenen en andere onderzoeken, en dat de resultaten goed weten-
schappelijk onderbouwd zijn.  
Het RIVM heeft in 2015 in meerdere communicatie-uitingen zijn onafhan-
kelijkheid benoemd en zal dit blijven benadrukken. De onafhankelijkheid 
van het RIVM is ook vastgelegd in de Wet op het RIVM. 
 
De informatie en resultaten vanuit het onderzoek zijn openbaar. De me-
thode om dit te waarborgen, is in de volgende paragrafen beschreven. 
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 4.1 Communicatie en verwachtingen 

Communicatie en verwachtingsmanagement zijn de voornaamste onder-
delen van dit werkpakket. Mede hierdoor wordt de beeldvorming over, 
deelname aan en transparantie van het onderzoek bepaald. Door hier 
zorgvuldig aandacht aan te besteden kunnen de meeste aspecten van de 
onderzoeksvraag in WP2 goed begeleid en afgehandeld worden. Daarbij 
zijn de boodschap en de berichtgeving beter in de hand te houden als zelf 
regelmatig gecommuniceerd wordt met belanghebbenden of contact 
wordt gezocht met de pers. Op deze manier wordt gewerkt aan draagvlak 
en acceptatie van de resultaten. Bovendien wordt het vertrouwen ver-
sterkt als belanghebbenden het direct horen van de verantwoordelijke 
partij en niet eerst op een andere manier vernemen. 
 
De belanghebbenden stellen zelf de vragen voor het onderzoek. Zo sluit 
het onderzoek goed aan bij wat er leeft en zullen de resultaten ook bruik-
baar zijn.  
Onderzoeksprocessen en inhoudelijke aspecten kunnen ingewikkeld zijn 
voor de belanghebbenden. Daarom worden alle uitingen naar (ex-
)medewerkers van Defensie getoetst door een groep van communicatie-
deskundigen van betrokken organisaties en door een kleine groep (ex-
)medewerkers van Defensie in een zogenaamde meeleesgroep. Adviezen 
die hieruit komen, zijn belangrijk voor de begrijpelijkheid en duidelijkheid 
van de communicatie en worden dan ook ter harte genomen. Het RIVM 
blijft verantwoordelijk voor de eigen communicatie.  
Indien nodig of gewenst, worden publicaties voorzien van een extra toe-
lichting of ook uitgebracht in een andere vorm. Belanghebbenden kunnen 
dit kenbaar maken via het Informatiepunt Chroom-6 en CARC van het 
CAOP of via de vakbonden in de Paritaire Commissie. Dat geldt ook voor 
vragen of opmerkingen over alle communicatie. 
 
Niet alle vragen die gesteld zijn door belanghebbenden, zullen of kunnen 
worden beantwoord door het consortium. Bijvoorbeeld omdat de vraag 
gaat over de lijn bij Defensie of de vraag is van juridische of persoonlijke 
aard. Het RIVM ziet wel toe op beantwoording van de vastgestelde onder-
zoeksvragen door de juiste instantie. Dat kan bijvoorbeeld een ander 
kennis- of onderzoeksinstituut zijn.   
Voor de belanghebbenden moet het duidelijk zijn wie de vraag heeft be-
antwoord, wat de conclusie of het resultaat betekent en wat zij daarmee 
kunnen. Het is belangrijk dat van tevoren een goed beeld wordt gescha-
pen over de opzet en mogelijkheden en onmogelijkheden van het onder-
zoek en de resultaten. De beste vorm van communicatie en informatie-
voorziening om dat te bewerkstelligen, wordt afgestemd met de commu-
nicatiegroep en met enkele belanghebbenden, zoals de (ex-
)medewerkers, vakbonden en Defensie.  
Het RIVM heeft experts op het gebied van risicocommunicatie in huis. De-
ze experts worden op verschillende momenten betrokken om de commu-
nicatie (extra) te toetsen of bij te sturen. De inzet van risicocommunica-
tie-experts is opgenomen in de begroting van WP1. Bovendien wordt de 
externe communicatie door de communicatiecoördinator ook afgestemd 
met de afdeling Corporate Communicatie van het RIVM.  
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 In de contracten met de consortiumpartijen (paragraaf 1.3) wordt vast-
gelegd dat er afstemming plaatsvindt over welke partij op welk moment 
mag communiceren of publiceren over welk aspect van het onderzoek. 
 
In de andere WP’s is belegd wanneer en op welke wijze belanghebbenden 
worden uitgenodigd om betrokken te zijn bij het onderzoek.  
Via WP2 is het mogelijk dat belanghebbenden informatie delen met de 
onderzoekers. Dit kan onder andere via het ad hoc-loket of persoonlijk bij 
informatiebijeenkomsten. Hiertoe zijn verschillende oproepen gedaan en 
er is dan ook al regelmatig informatie toegezonden. WP2 draagt zorg voor 
de verspreiding van de toegezonden geanonimiseerde informatie binnen 
de andere WP’s.  
 
4.2 Doelgroepen 

WP2 richt zich primair op de (ex-)medewerkers van Defensie, vakbonden 
en op het ministerie van Defensie. De informatievoorziening en publicatie 
van resultaten vanuit het gehele onderzoek zijn dan ook met name be-
doeld om deze doelgroepen vanuit WP2 de middelen en informatie te ge-
ven waar zij daadwerkelijk mee geholpen worden of mee verder kunnen. 
Bijvoorbeeld bij het nemen van verdere persoonlijke, medische of juridi-
sche stappen.  
 
Ook andere organisaties dan het RIVM zijn betrokken bij het onderzoek 
(zie de consortiumpartijen in paragraaf 1.3). Het RIVM kan (ex-
)medewerkers van Defensie niet individueel helpen, daar zijn andere 
(hulp)instanties in Nederland voor. Bovendien zullen de onderzoeksresul-
taten alleen iets zeggen op groepsniveau, wat mogelijk lastig te begrijpen 
is voor (ex-)medewerkers. Daarnaast lopen er andere onderzoeken bij 
andere organisaties, zoals het GGD-onderzoek naar de huidige status op 
de voormalige POMS-locaties. Voor belanghebbenden is het van belang 
dat zij weten bij welke organisatie zij waarvoor moeten zijn en waar zij 
welke informatie kunnen vinden. Vanuit WP2 wordt de informatievoorzie-
ning richting belanghebbenden begeleid en gewaarborgd. WP2 en de an-
dere WP’s voorzien instanties en professionals van inhoudelijke informa-
tie, zodat zij hun werk goed kunnen uitvoeren.  
 
4.3 Transparant onderzoek en openbaar maken resultaten 

Elk deelonderzoek beantwoordt alleen de specifieke deelvragen van dat 
desbetreffende deelonderzoek. Definitief maken van een deelonderzoek 
bestaat uit verschillende stappen. Dit betekent dat resultaten van een 
deelonderzoek openbaar worden gemaakt als deze stappen zijn afgerond. 
Verder is het voor sommige deelonderzoeken nodig dat zij samenhangend 
geïnterpreteerd moeten worden. Deze deelonderzoeken zullen dus geza-
menlijke openbaar worden gemaakt na definitief worden van elk van de 
desbetreffende deelonderzoeken. 
De verschillende stappen die worden genomen voordat een deelonder-
zoek definitief wordt (en daarna openbaar worden gemaakt) zijn: 
 
1) De producten met presentaties van resultaten en conclusies van deel-
onderzoeken zullen worden voorgelegd aan de klankbordgroep en door de 
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 klankbordgroep worden getoetst op wetenschappelijke kwaliteit, maat-
schappelijke relevantie en zorgvuldigheid. De klankbordgroep zal hierover 
toegelicht advies aan de onderzoekers geven.  
2) De producten met presentaties van resultaten en conclusies van deel-
onderzoeken zullen worden voorgelegd aan de Paritaire Commissie, be-
staande uit Defensie en vakbonden. De Paritaire Commissie zal toegelicht 
advies aan de onderzoekers geven. De Paritaire Commissie hoeft resulta-
ten en conclusies niet vast te stellen.  
3) De verantwoordelijkheid voor producten met presentaties van resulta-
ten en conclusies ligt bij de onderzoekers, maar de onderzoekers zullen 
wel een schriftelijke verantwoording aan de Paritaire Commissie voorleg-
gen wanneer er wordt afgeweken van adviezen van de klankbordgroep en 
de Paritaire Commissie.  
4) Waar nodig kan er ook nog een additionele externe (internationale) 
review plaatsvinden. Als de onderzoekers afwijken van de adviezen van 
de additionele externe (internationale) review dan zal daar een schriftelij-
ke verantwoording over worden voorgelegd aan de Paritaire Commissie. 
5) Uiteindelijk zijn de onderzoekers in het consortium eindverantwoorde-
lijk voor hun eigen deelonderzoek en de producten met presentatie van 
de resultaten en conclusies in hun eigen deelonderzoek. Voor sommige 
deelonderzoeken is het nodig dat zij samenhangend geïnterpreteerd moe-
ten worden. Deze deelonderzoeken zullen dus gezamenlijke openbaar 
worden gemaakt na definitief worden van elk van de desbetreffende 
deelonderzoeken.  
6) Na (eventuele) verwerking van adviezen van klankbordgroep, Paritaire 
Commissie of externe reviewers worden producten met de presentatie 
van resultaten en conclusies gefinaliseerd door de onderzoekers. 
7) De producten met presentaties van resultaten en conclusies worden 
dan voorgelegd aan het Ministerie van Defensie als opdrachtgever. 
 
Nadat deze stappen zijn doorlopen zijn de producten met presentaties 
met resultaten en conclusies definitief. Zodra producten met presentaties 
van resultaten en conclusies definitief zijn (dwz bovenstaande stappen 
zijn doorlopen), zullen deze openbaar worden gemaakt.  
 
Het is belangrijk dat de resultaten de belanghebbenden bereiken, zoals 
de (ex-) medewerkers van Defensie die er baat bij hebben. Optimale pu-
blicatie van resultaten is grotendeels afhankelijk van het soort onder-
zoeksvraag en het antwoord. Daarom is dit een aandachtspunt dat in het 
projectteam en in overleg met communicatie telkens aan de orde zal 
worden gesteld. 
 
Naast informatieontsluiting via de RIVM-kanalen, draagt het RIVM ook bij 
aan het informatieportaal (https://www.informatiepuntchroom6.nl/). Dit 
portaal is opgericht als leeswijzer om (ex-)medewerkers van Defensie de 
weg te wijzen in alle informatie en betrokken organisaties. Het portaal is 
een initiatief van de Paritaire Commissie en wordt beheerd door het 
CAOP.  
Bij het CAOP is het Informatiepunt Chroom-6 en CARC ingericht waar be-
langhebbenden tijdens werktijden terechtkunnen met informatie en vra-
gen. Dit Informatiepunt verzorgt alle communicatie binnen de betrokken 
organisaties en (ex-)medewerkers. WP2 en het CAOP hebben regelmatig 

https://www.informatiepuntchroom6.nl/
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 contact over de stand van zaken en communicatie-uitingen die voor de 
komende tijd in de planning staan. 
 
4.4 Privacy en vertrouwen 

Informatie en betrokkenheid van belanghebbenden is noodzakelijk voor 
een goed beeld en daarmee voor het succes van het onderzoek. Daarbij 
is het op betrouwbare wijze omgaan met alle betrokkenen en verstrekte 
informatie een belangrijk aandachtspunt binnen WP2. 
 
De (ex-)medewerkers registreren zich bij het CAOP. Alleen het CAOP 
heeft toegang tot persoonsgegevens, deze gegevens worden niet ver-
strekt aan andere organisaties. Communicatie met de (ex-)medewerkers 
verloopt altijd via het CAOP.  
Voor de waarborging van de privacy van deelnemers aan het onderzoek 
gelden (wettelijke) regels. Deze werkwijze wordt beschreven in de onder-
zoeksplannen van de desbetreffende WP’s.  
 
5 Producten en tijdsplanning 

De producten van WP2 gaan veelal over procesmatige of algemene on-
derwerpen. Inhoudelijke producten worden belegd in de andere WP’s. Dat 
geldt ook voor publicaties in peer-reviewed journals.  
Daarnaast zijn sommige producten incidenteel of doorlopend. In onder-
staande tabel en in de begroting is dat zo goed mogelijk weergegeven. 
 
WP2 is doorlopend en van toepassing op alle WP’s. De publicaties en an-
der uitingen vanuit WP2 zijn grotendeels afhankelijk van de resultaten en 
informatie uit de andere WP’s. Aan de andere kant wordt WP2 altijd be-
trokken bij externe communicatie vanuit de andere WP’s.  
 
Product Omschrijving Planning 
Ad hoc-loket Loket voor inhoudelijke vragen van professionals. Continue 
Nieuwsbrieven De nieuwsbrieven bevatten allerlei informatie 

over het onderzoek of proces. De nieuwsbrieven 
worden in een vaste RIVM-stijl opgemaakt en 
door het CAOP verspreid via e-mail aan alle ge-
registreerde (ex-)medewerkers van Defensie.  

Elk kwartaal 

Bijdrage aan 
informatiebij-
eenkomsten 

Bijeenkomsten voor (ex-)medewerkers van De-
fensie waarin zij informatie en toelichtingen krij-
gen over het onderzoek en resultaten hieruit, 
maar ook vanuit andere organisaties en onder-
zoeken. 

Incidenteel, 
circa 3x per 
jaar 

Video’s Algemene korte (animatie)video’s geven een toe-
lichting op complexe onderzoeks- of procesmati-
ge zaken. De korte video’s zijn gericht op (ex-
)medewerkers van Defensie en worden gepubli-
ceerd op de RIVM-website. 

Circa 4x per 
jaar 

Communicatie 
met (ex-
)medewerkers 

(Ex-)medewerkers hebben zich geregistreerd bij 
het CAOP. Alle communicatie met deze groep 
verloopt over het algemeen via de e-mail en 

2-wekelijks 
overleg 
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 Product Omschrijving Planning 
van Defensie 
en overleg 
met het In-
formatie-
punt/CAOP 

wordt vooraf getoetst door de meeleesgroep. Het 
Informatiepunt Chroom-6 en CARC van het CAOP 
ondersteunt bij deze communicatie. Belangheb-
benden kunnen tijdens werktijden contact opne-
men met het Informatiepunt. 

Dossier 
RIVM.nl 

Op de RIVM-website staat het dossier ‘Chroom-
houdende verf en CARC’. Dit dossier is leidend 
voor alle informatieverstrekking over het onder-
zoek vanuit het RIVM. Het is dan ook belangrijk 
dat het dossier altijd up-to-date is. 

Continu, cir-
ca 1x per 
maand 

Bijdragen in-
formatiepor-
taal 

Het informatieportaal is een overkoepelende 
website voor (ex-)medewerkers van Defensie en 
wordt beheerd door het CAOP en de Paritaire 
Commissie. Het portaal geeft een inleiding per 
organisatie of onderwerp en verwijst door naar 
de website van de desbetreffende instantie voor 
meer informatie. Het RIVM zorgt dat informatie 
over het onderzoek, consortium en RIVM altijd 
up-to-date is, dat de link klopt en dat er regel-
matig nieuwe informatie wordt aangeleverd. 

Continu, cir-
ca 1x per 
maand 

Nieuwsberich-
ten 

Nieuwsberichten (of persberichten) worden opge-
steld en via de RIVM-website gepubliceerd als er 
een besluit, resultaat of ander nieuwswaardig feit 
gecommuniceerd dient te worden. Op deze ma-
nier bereikt het de media en daarmee een breder 
publiek. 

Incidenteel 

Media/pers Om te zorgen dat het RIVM en het consortium 
alle (ex-)medewerkers van Defensie, uitzend-
krachten en nabestaanden bereikt, die mogelijk 
zijn blootgesteld of relevante informatie voor het 
onderzoek hebben, worden eventueel artikelen of 
oproepen geplaatst in (plaatselijke) media. Daar-
naast zal het RIVM op bepaalde momenten als 
resultaten beschikbaar zijn of het onderzoek het 
nodig heeft, zelf in contact treden met de pers. 

Incidenteel 

Tijdslijn cre-
eren 

Voor meer zicht op de werkzaamheden van het 
RIVM en andere betrokken organisaties is het 
zinvol om een tijdslijn op te stellen vanaf het 
eerste moment dat er aandacht voor het onder-
werp was. Op deze manier wordt het overzichte-
lijk wat er allemaal al is gebeurd, wat de aanlei-
dingen waren en wat op korte termijn staat te 
gebeuren. Een dergelijke tijdslijn is dynamisch. 

Continu 

 
Alle producten van WP2 worden vooraf aan publicatie ter voor-informatie 
aan de paritaire commissie, klankbordgroep, communicatiegroep en mee-
leesgroep verstuurd. Afstemming met andere WP’s is dan al gebeurd. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

V ersie: 8  Status: Definitief Pagina 11 van 22 
 

 6 Voorbereidende activiteiten 

Het is belangrijk dat de informatievoorziening richting de belanghebben-
den direct op gang komt, zodat zij weten dat er iets gebeurt. Het RIVM 
heeft mede daarom een dossier aangemaakt op de eigen website 
(http://www.rivm.nl/Onderwerpen/C/Chroomhoudende_verf_en_CARC). 
Het dossier is dynamisch en wordt bij nieuwe onderwerpen of inzichten 
uitgebreid of aangepast. Alle producten die gepubliceerd worden vanuit 
het onderzoek, worden in ieder geval via het online dossier ontsloten. 
 
Een omvangrijke actie die is gestart, is het betrekken van (ex-
)medewerkers van Defensie en andere belanghebbenden bij het opstellen 
van de onderzoeksvragen voor het onderzoek. Hun input is belangrijk, 
zodat het juiste wordt onderzocht en de resultaten bruikbaar zullen zijn. 
Via e-mails die door het CAOP zijn verstuurd aan alle geregistreerde per-
sonen, zijn de belanghebbenden uitgenodigd om deel te nemen. Hiervoor 
is een applicatie opgericht, zodat zij dit zo makkelijk mogelijk konden 
doen. Het RIVM heeft een vragenlijst opgesteld en focusgroepen georga-
niseerd. De (ex-)medewerkers van Defensie konden kiezen op welke ma-
nier zij hun input voor het onderzoek wilden doorgeven. Een eerste ronde 
heeft plaatsgevonden in het voorjaar en de zomer van 2015. Ook in het 
verdere verloop van het onderzoek zullen (ex-)medewerkers van Defen-
sie betrokken worden bij het onderzoek. Dit is belegd in de onderzoeks-
plannen van de desbetreffende WP’s. 
 
Informatiebladen 
Belanghebbenden gaven het signaal dat huisartsen niet altijd bekend zijn 
met het ziektebeeld van chroom-6 volgens de wetenschap en daarom niet 
altijd volgens wens kunnen helpen. Om de mensen toch zo goed mogelijk 
te helpen heeft het RIVM een informatieblad voor huisartsen opgesteld 
over de gezondheidsrisico’s van chroom-6. Het informatieblad is goed 
ontvangen, daarom zal het RIVM ook informatiebladen uitbrengen over 
andere gevaarlijke stoffen die in het onderzoek meegenomen zullen wor-
den.  
 
Publieksvideo’s 
Het informatieblad bleek informatie te bevatten waar ook de (ex-) mede-
werkers van Defensie behoefte aan hadden. Daarom zullen van de infor-
matiebladen ook publieksvideo’s worden gemaakt. De opdracht is reeds 
uitgezet om in 2015 tenminste vier video’s te realiseren. Ook zal het 
RIVM video’s maken ter toelichting van complexe onderzoeksprocessen. 
Deze zijn meegenomen in de opdracht. Video’s over inhoudelijke thema’s 
worden opgenomen in de desbetreffende onderzoeksplannen van de an-
dere WP's. De eerste twee korte video’s zijn inmiddels verschenen, deze 
gaan over het proces waarmee de onderzoeksvragen tot stand zijn ge-
komen en over chroom-6. De animatievideo over CARC en andere inhou-
delijke korte video’s worden belegd in WP3. Het RIVM stelt het script op 
en betrekt eventueel ook andere personen om mee te werken of te ver-
schijnen in de video’s. Zodra de onderzoeksplannen door de Paritaire 
Commissie zijn vastgesteld, wordt hier ook een video over gemaakt. 
Daarnaast zal WP2 de realisatie van korte video’s over andere instanties 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/C/Chroomhoudende_verf_en_CARC
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 coördineren, zoals ter introductie van de Paritaire Commissie en (de task-
force van) Defensie. 
 
Informatiebijeenkomsten 
Defensie heeft eind 2014 en begin 2015 informatiebijeenkomsten geor-
ganiseerd voor (ex-)medewerkers. Het RIVM heeft hier een bijdrage aan 
gegeven door het onderzoek toe te lichten en de bedoelingen te presen-
teren. Er is toegezegd dat in de toekomst ook dergelijke informatiebij-
eenkomsten georganiseerd zullen worden. Het RIVM zal indien gewenst 
informatie verstrekken of op andere manieren bijdragen. 
 
Nieuwsbrieven 
Het RIVM houdt belanghebbenden ook op de hoogte van (onder-
zoeks)activiteiten via nieuwsbrieven. Tijdens de voorbereidende fase van 
het onderzoek zijn reeds twee nieuwsbrieven gepubliceerd. Om te zorgen 
dat de nieuwsbrieven de juiste doelgroep bereiken, worden deze ver-
stuurd via het CAOP aan alle geregistreerde personen en ook gepubli-
ceerd op de RIVM-website. 
 
Communicatie- en meeleesgroep 
Tijdens de voorbereidende fase is ook een communicatiegroep gefor-
meerd. De Paritaire Commissie, vakbonden, Defensie en het RIVM heb-
ben personen aangedragen om hierin deel te nemen. Inmiddels is de 
communicatiegroep drie keer bijeen gekomen. Op de agenda staan on-
derwerpen die direct de  
(ex-)medewerkers van Defensie aangaan. Afgesproken is dat  de com-
municatiegroep elkaar raadpleegt of voor-informeert bij communicatie 
met (ex-)medewerkers.  
Parallel is ook een meeleesgroep geformeerd. De vakbonden in de Paritai-
re Commissie hebben aan hun achterban gevraagd wie hier zitting in zou 
willen nemen. Een aantal mensen heeft gereageerd. Deze groep toetst 
voor verzending de begrijpelijkheid en leesbaarheid van alle communica-
tie met (ex-)medewerkers. WP2 staat aan de lat om deze check altijd uit 
te laten voeren en de adviezen zo goed mogelijk te verwerken.  
 
7 Interactie met andere WP’s 

WP2 omvat allerlei aspecten die doorlopend en op het gehele onderzoek 
van toepassing zijn. Met name communicatie en verwachtingsmanage-
ment staan bij alle deelonderzoeken en publicaties hoog in het vaandel. 
Regelmatig stemmen alle WP’s de communicatie en onderzoekszaken af 
met WP2 en de projectcoördinatie en vice versa. Risicocommunicatie 
wordt bijvoorbeeld afgestemd met WP6. WP2 en WP3 trekken samen op 
in het communiceren van de algemene inhoudelijke vragen over chroom-
6 en CARC. 
 
De andere WP’s hebben een gefaseerde planning. Per WP worden acties 
opgesteld, wat ertoe kan leiden dat er vanuit WP2 ook actie moet worden 
ondernomen of dat WP2 de actie van een ander WP begeleidt. Werk-
zaamheden binnen en vanuit WP2 kunnen parallel of op ad hoc-basis lo-
pen. 
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 Eén lijn trekken in de uitingen, het onderzoeksproces en de manier van 
communiceren is een belangrijk punt dat bewaakt dient te worden door 
de WP-leiders en onderzoeksleider. 
 
8 Beschrijving onderzoeksteam WP2 

WP2 wordt gecoördineerd en uitgevoerd door het projectteam van het 
“Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, 
chroom-6 en CARC”. De kern van dit projectteam zijn Rob Beelen (WP2-
leider en onderzoeksleider), Ingrid van Kuilenburg (WP2-trekker en 
communicatieadviseur) en Ronald van der Graaf (afdelingshoofd). 
Het onderzoek valt onder het centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezond-
heid. Het hoofd van dit centrum is Birgit Loos. 
 
Het projectteam komt tweewekelijks bijeen. Afhankelijk van de behoefte, 
interesse of agendapunten schuiven andere deskundigen aan bij het pro-
jectteamoverleg. Zo kan gedacht worden aan risicocommunicatie-experts 
of onderzoekers uit andere WP’s. 
 
8.1 Korte CV’s kern projectteam 

Rob Beelen is een milieu-epidemioloog met meer dan 10 jaar ervaring op 
het gebied van onderzoek naar milieu en gezondheidseffecten. Hij heeft 
meer dan 80 wetenschappelijke artikelen op dit gebied gepubliceerd. Als 
dagelijks coördinator van het door de Europese Unie gefinancierde project 
ESCAPE (European Study of Cohorts for Air Pollution Effects), met meer 
dan 25 internationale partners, heeft hij ervaring met het coördineren 
van complexe en multidisciplinaire wetenschappelijke onderzoeken. Rob 
Beelen is de onderzoeksleider van het “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC”.    
 
Ingrid van Kuilenburg werkt sinds drie jaar als projectcommunicatiedes-
kundige voor het RIVM. Zij heeft ervaring in het adviseren over en opzet-
ten en uitvoeren van de communicatie rondom omvangrijke maatschap-
pelijk gevoelige onderzoeksprojecten, zoals ook met het onderzoek naar 
bestrijdingsmiddelen en het effect van het gebruik op de gezondheid van 
omwonenden. In 2011 heeft zij haar communicatieopleiding bij het NIMA 
met succes afgerond. Zij is in 2004 afgestudeerd aan Oxford University in 
International Business and Management, met een specialisatie in marke-
ting. Sindsdien werkt zij bij het RIVM, waar zij ooit is begonnen als pro-
jectassistent van de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol. 
 
Ronald van der Graaf is hoofd van de afdeling Integrale Ruimtelijke 
Vraagstukken (IRV) van het RIVM. Vanuit de afdeling worden op thema’s 
samenwerkingsvormen georganiseerd met onderzoekers, uitvoerings-
diensten, overheden (lokale, regionale en landelijke), maatschappelijke 
organisaties, adviesorganen en raden. Daarnaast is hij algemeen secreta-
ris van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid, 
wat hij mede heeft opgericht, alsmede het coördinatieteam EMV-
communicatie Rijksoverheid. Ronald van der Graaf heeft ook het Bureau 
Genetisch Gemodificeerde Organismen helpen oprichten. Hij is als natio-
naal vertegenwoordiger betrokken geweest bij (inter)nationale overleg-



 

 
 
 
 
 
 
 
 

V ersie: 8  Status: Definitief Pagina 14 van 22 
 

 groepen met overheden, bedrijven, non-gouvernementele organisaties, 
Europese Unie, Verenigde Naties en trans-Atlantische partnerverbanden 
over regelgeving, beleid, crisisbeheer en productbeoordelingen. Hij stu-
deerde Biologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. 
 
9 Begroting WP2 

In onderstaande tabel zijn de producten van WP2 en de totale kosten 
vermeld van 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 (1 jaar).  
Geraamde kosten zijn exclusief BTW. Realisatie van (animatie)video’s zal 
deels gedaan worden door  externe inhuur, kosten hiervoor zullen inclu-
sief BTW gedeclareerd worden. Dit geldt verder ook voor alle andere ma-
teriele kosten. 
 
Product Kosten (€) 

(ex BTW) 
Informatievoorziening voor (ex-)medewerkers en andere 
belanghebbenden 

 

Nieuwsbrieven publiceren (3 stuks) 12.056 
Bijdrage aan informatiebijeenkomsten voor (ex-) medewerkers 
van Defensie (3 stuks) 

8.022 

Realisatie van algemene toelichtende (animatie)video’s (4 stuks) 41.384 
Communicatie met (ex-)medewerkers van Defensie en overleg 
met het Informatiepunt van het CAOP 

2.384 

Beheer dossier Chroomhoudende verf en CARC op RIVM.nl 5.060 
Bijdragen aan het informatieportaal 1.882 
Tijdslijn creëren en bijhouden 10.280 
Ad hoc-loket voor inhoudelijke vragen 2.384 
Informatievoorziening voor media/pers  
Publicatie van nieuws-/persberichten (3 stuks) 7.362 
Contacten met de media/pers 3.186 
Totaal 
Capaciteitskosten 
Materiele kosten 

94.000 
67.680 
26.320 
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 BIJLAGE I: Vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire 
Commissie 

Het RIVM heeft de l i jst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarli jke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” voorgelegd aan de Paritaire 
Commissie vergadering van donderdag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie verga-
deringen van donderdag 11 juni 2015 en van donderdag 9 juli  2015 is de l i jst van onder-
zoeksvragen besproken.  
 
De volledige l i jst met onderzoeksvragen is hieronder weergegeven. De volgende categorie-
en en vragen zijn door de Paritaire Commissie op 11 juni 2015 en 9 juli  2015 vastgesteld om 
uitgewerkt te worden in onderzoeksplannen: 
• Categorie: Chroom-6, vraag 1-3 
• Categorie: CARC, vraag 4-6 
• Categorie: Blootstelling, vraag 7-10 
• Categorie: Kinetiek, vraag 11 
• Categorie: Effecten, vraag 12-17 en 18 
• Categorie: Normen/recht op bescherming, vraag 20-21 
• Categorie: Risico, vraag 22-27 
• Categorie: Medische testen/onderzoek, vraag 29-33 
• Categorie: Manier van onderzoek doen, vraag 34 
 
De vragen 19 (schadelijke effecten op milieu door chroom-6 en/of CARC) en 28 (juridische 
vragen en vragen over aansprakelijkheid) zijn in deze vergaderingen nog niet vastgesteld 
om uitgewerkt te worden in onderzoeksplannen door de Paritaire Commissie. 
 
Introductie 
 
De l i jst van onderzoeksvragen voor het RIVM-onderzoek “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarli jke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” is gebaseerd op de verzamelde 
vragen van alle belanghebbenden, waaronder (ex-)medewerkers van Defensie, Ministerie 
van Defensie, kamerbrieven en kamervragen, vakbonden, register-experts, letselschade 
advocaten, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en Onderzoeksraad voor de Veil ig-
heid.  
 
Op dit moment is deze l i jst van onderzoeksvragen een groeidocument omdat het verzame-
len van vragen van belanghebbenden nog door gaat. 
 
Alle vragen die door belanghebbenden zijn gesteld zijn gecategoriseerd. Alle verzamelde 
vragen van alle belanghebbenden zijn vertaald naar een (kortere) l i jst met onderzoeksvra-
gen, waarin al deze verzamelde vragen zijn verwerkt. Ook de onderzoeksvragen zijn op de-
zelfde wijze gecategoriseerd als de vragen van belanghebbenden, waardoor het transparant 
is welke vragen zijn gebruikt voor het formuleren van welke onderzoeksvragen.  
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 Als onderzoeksvragen zijn twee typen onderzoeksvragen te onderscheiden: 
a) Onderzoeksvragen die met algemeen (wetenschappelijk) l iteratuuronderzoek kunnen 

worden beantwoord. Dit zi jn onderzoeksvragen die niet specifiek voor de Defensie si-
tuatie hoeven te zijn. 

b) Specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situatie.  
Beantwoording van deze specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situa-
tie kan betekenen dat informatie op basis van onderzoeksvragen (a) en (b) gecombineerd 
moeten worden. Het signaleren van onvolledigheden in de kennis en informatie maakt ook 
deel uit van het beantwoorden van onderzoeksvragen, evenals het bepalen van de nood-
zaak tot verder onderzoek. 
 
Als er in de onderzoeksvragen wordt gesproken over (ex-)medewerkers van Defensie dan 
betekent dat in de bredere zin ook uitzendkrachten en burgerpersoneel dat niet in dienst 
was bij Defensie, maar die wel werkzaamheden hebben uitgevoerd voor Defensie.  
 
De vragen zijn opgesteld voor chroom-6 en CARC. Voor andere gevaarli jke stoffen zouden 
dezelfde onderzoeksvragen opgesteld kunnen worden. 
Het RIVM coördineert het onderzoek en dit kan betekenen dat specifieke vragen ook door 
andere partijen/experts buiten het RIVM kunnen worden beantwoord. 
 
Onderzoeksvragen 
 
Hieronder staan de onderzoeksvragen per categorie, en per categorie is het onderscheid 
gemaakt tussen vragen die met algemeen (wetenschappelijk) l iteratuur kunnen worden 
onderzocht (zogenaamde algemene vragen) en specifieke vragen met betrekking tot de De-
fensie situatie (zogenaamde vragen mbt Defensie situatie). 
 
CHROOM-6 
Algemene vragen 
1. Wat is chroom(-6)? 

a. Wat zijn de verschijningsvormen van chroom? 
b. Heeft chroom een essentiële functie in het l ichaam? 
c. Wat zijn de eigenschappen van chroom-6 (o.a. fysisch- chemische eigenschappen)? 
d. Waar wordt chroom-6 toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
2. Welke producten waarmee bij Defensie is gewerkt bevatten chroom-6 (per locatie, 

werkzaamheden, ti jdsperiode)? 
3. Welke gehaltes aan chroom-6 bevatten deze producten (per locatie, werkzaamheden, 

ti jdsperiode)? 
 
CARC (chemical agent resistant coating) 
Algemene vragen 
4. Wat is CARC? 

a. Wat is de samenstell ing van CARC? 
b. Wat zijn de eigenschappen van CARC (o.a. fysisch- chemische eigenschappen)? 
c. Waar wordt CARC toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
5. Welke producten zijn bij Defensie gebruikt als CARC (per locatie, werkzaamheden, 

ti jdsperiode)?  
6. Wat was de samenstell ing van deze producten (per locatie, werkzaamheden, ti jdsperi-

ode)?  
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 BLOOTSTELLING 
Algemene vragen 
7. Hoe kun je met chroom-6 en/of CARC in contact komen? 

a. In welke materialen/producten zit chroom-6 en/of CARC, incl. de producten die 
door de consument worden gebruikt? 

b. Wat is de blootstell ing aan chroom-6 (inhalatoir, dermaal en oraal) via de leefom-
geving of levensstijl  (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

c. In welke arbeidssituaties, bij welke werkzaamheden en in welke ti jdsperiodes (bui-
ten Defensie) is blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC mogelijk (inhalatoir, der-
maal en oraal) en wat is daarbij de blootstell ing? 

Vragen mbt Defensie situatie 
8. Wat was/is de blootstell ing (inhalatoir, dermaal en oraal) aan chroom-6 en/of CARC 

voor (ex-)medewerkers van Defensie? 
Gebruikmakend van beschikbare informatie (uit documenten van Ministerie van Defen-
sie en gesprekken met (ex-)werknemers en eventueel vervolgonderzoek) over: 
- locatie 
- functie 
- werkzaamheden 
- werkomstandigheden 
- blootstell ingsduur 
- ti jdsperiode 
- beschermingsmaatregelen 

9. Aan welke andere gevaarli jke stoffen werden (ex-)medewerkers van Defensie blootge-
steld? 

10. Wat was/is de blootstell ing (inhalatoir, dermaal en oraal) aan deze andere gevaarli jke 
stoffen? 
 

KINETIEK 
Algemene vragen 
11. Wat doet het l ichaam met chroom-6 en/of CARC? 

a. Opname 
b. Verdeling 
c. Omzetting 
d. Uitscheiding 

 
EFFECTEN 
Algemene vragen 
12. Welke effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstell ing aan chroom-6 en/of 

CARC? En wat is de ti jdsduur tussen blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC en openba-
ren van de effecten op de gezondheid? 

13. In hoeverre zijn er nog onvolledigheden in de kennis en informatie met betrekking tot 
effecten op de gezondheid en relatie met blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

14. Welke effecten op de gezondheid voor familieleden en nageslacht zijn gerelateerd aan 
blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

15. Welke zeer vroege effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC? 

16. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 
en/of CARC sprake van een interactie met leefomgeving, levensstijl  en genetische ach-
tergrond (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

17. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 
en/of CARC sprake van een interactie met andere gevaarli jke stoffen? 
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 Vragen mbt Defensie situatie 
18. Welke effecten op de gezondheid worden er gerapporteerd door (ex-)medewerkers 

van Defensie (gespecificeerd voor locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandighe-
den, blootstell ingsduur, ti jdsperiode)? 

19. Worden schadelijke effecten op het milieu door gebruik chroom-6 en/of CARC ook on-
derzocht? Zo ja, wat zijn deze effecten? 

 
NORMEN/RECHT OP BESCHERMING 
Algemene vragen 
20. In de ti jd: 

a. Sinds wanneer is er bekend dat chroom-6 en/of CARC schadelijk is voor de gezond-
heid (op basis van wetenschappelijke l iteratuur)? 

b. Wat waren/zijn normen van chroom-6 en/of CARC voor de algemene populatie? 
c. Wat zijn de gezondheidskundige adviezen geweest voor arbeidsnormering van 

chroom-6 en/of CARC?  
d. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC voor werkne-

mers die met chroom-6 en/of CARC werken? 
e. Met welke beschermingsmaatregelen diende/dient een werkgever zijn werkne-

mers tegen blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC te beschermen (stand van de 
techniek)? 

f. In hoeverre waren bovenstaande punten afwijkend voor andere (commerciële) or-
ganisaties vergeleken met de situatie bij Defensie? 

Vragen mbt Defensie situatie 
21. In de ti jd: 

a. Sinds wanneer is er bij (de verschil lende lagen bij) Defensie bekend dat chroom-6 
en/of CARC schadelijk is voor de gezondheid? Hoe werd dat bekend gemaakt bin-
nen Defensie of hoe werden (ex-)medewerkers van Defensie hierover geïnfor-
meerd?  

b. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC voor (ex-
)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En zijn deze na-
geleefd? 

c. Wat waren/zijn de gebruiken binnen Defensie voor (ex-)werknemers van Defensie 
die met chroom-6 en/of CARC werken? En zijn deze nageleefd? 

d. Wat was/is het arbogericht beleid binnen Defensie voor (ex-)werknemers van De-
fensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

e. Wat was/is de zorgplicht van Defensie voor (ex-)werknemers van Defensie die met 
chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

f. Welke beschermingsmaatregelen werden/worden bij Defensie toegepast om (ex-
)medewerkers van Defensie te beschermen tegen blootstell ing aan chroom-6 en/of 
CARC (afhankelijk per locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden en 
tijdsperiode) (stand van de techniek)?  

g. Welke afwegingen hebben plaatsgevonden over het al dan niet bli jven toepassen 
van chroom-6 en/of CARC, toen de effecten op de gezondheid bekend werden? 
Wie was daarvoor verantwoordelijk?  

h. Wat was de rol/verantwoordelijkheid met betrekking tot het naleven van nor-
men/arbowetgeving/arbogerichtbeleid/zorgplicht van: 
- Nederlandse Ministerie van Defensie 
- Amerikaanse Ministerie van Defensie 
- Arbeidsinspectie 
- leiddinggevenden 
- veil igheidsfunctionarissen 
- bedrijfs/huisartsen bij Defensie 
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 - toezicht op werkvloer 
- medezeggensschapsraad 
- (ex-)werknemer van Defensie 

i. Welk beleid is er voor het bli jven toepassen van chroom-6 en/of CARC in de toe-
komst? 

 
RISICO 
Algemene vragen 
22. Hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die ge-

relateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 
23. Zijn er blootstell ingen aan andere gevaarli jke stoffen die mogelijk deze relatie tussen 

effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC beïnvloeden? Zo 
ja, hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die 
gerelateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC in combinatie met de 
blootstell ing aan die andere gevaarli jke stoffen?  

24. Beïnvloedt leefomgeving, levensstijl  of genetische achtergrond (o.a. voeding, roken, 
water, buitenlucht) deze relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC? Zo ja, hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effec-
ten op de gezondheid die gerelateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of 
CARC in combinatie met leefomgeving, levensstijl of genetische achtergrond (o.a. voe-
ding, roken, water, buitenlucht)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
25. Wat is het risico op effecten op gezondheid als gevolg van blootstell ing aan chroom-6 

en/of CARC voor (ex-)medewerkers van Defensie, gegeven locatie, functie, werkzaam-
heden, werkomstandigheden, blootstell ingsduur, ti jdsperiode, beschermingsmaatrege-
len en andere blootstell ingen?  
(uitgangspunt hierbij is het risico op de gezondheid als gevolg van blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC) 

26. Hoe aannemelijk is het dat een door een (ex-)medewerker van Defensie gerapporteerd 
effect op de gezondheid het gevolg is van blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC, ge-
geven locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden, blootstell ingsduur, 
ti jdsperiode, beschermingsmaatregelen en andere blootstell ingen? 
(uitgangspunt hierbij is de aanwezigheid van een effect op de gezondheid en aanneme-
li jkheid door blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC) 

27. Is het mogelijk om een epidemiologisch onderzoek uit te voeren naar blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC en effecten op de gezondheid? Vereisten hiervoor zijn een duide-
li jk gedefinieerde studiepopulatie, objectieve blootstell ingskarakterisering, en objectie-
ve gezondheidskarakterisering. 

 
AANSPRAKELIJKHEID/JURIDISCH 
Vragen mbt Defensie situatie 
28. Wat is de procedure naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek? 

- Aansprakelijkheid Defensie 
- Erkenning 
- Bewijslast 
- Schadevergoeding 
- Verjaring 
- Nabestaanden 
- Hypotheek 
- Zorgverzekering 
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 MEDISCHE TESTEN/ONDERZOEK 
Algemene vragen 
29. Kan blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC in het l ichaam worden aange-

toond/gemeten 
(zowel ti jdens blootstell ingsperiode als achteraf)? 

30. Kan (l ichamelijk) medisch onderzoek uitwijzen of een bepaald effect op de gezondheid 
gerelateerd is aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

Vragen mbt Defensie situatie 
31. Wanneer heeft Defensie welk (l ichamelijk) medisch onderzoek voor (ex-)medewerkers 

van Defensie aangeboden? Welke afwegingen hebben plaatsgevonden voor de keuze 
hiervoor? 

32. Wie bepaalt welke (medische) onderzoeken worden uitgevoerd voor (ex-)medewerkers 
van Defensie? 
- kosten 
- op welke termijn 
- wie voert deze onderzoeken uit 
- communicatie hierover 

33. Wat is de procedure voor het consulteren van een arts door (ex-)medewerker van De-
fensie met betrekking tot: 
- rol huisarts en bedrijfsarts 
- blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC 

 
MANIER VAN ONDERZOEK DOEN RIVM-ONDERZOEK 
34. Hoe ziet de procedure voor het uitvoeren van het RIVM-onderzoek eruit met betrek-

king tot: 
- taken RIVM 
- transparantie RIVM-onderzoek 
- rol paritaire commissie 
- rol Ministerie van Defensie 
- rol GGD onderzoek 
- rol andere (onafhankelijke) wetenschappers / onderzoeken 
- duur onderzoek 
- financiering onderzoek 
- ti jdsperiode onderzoek 
- registratie voor het onderzoek 
- opstellen onderzoeksvragen 
- gebruik van informatie van (ex-)medewerkers 
- werving (ex-)medewerkers van Defensie 
- betrokkenheid (ex-)medewerkers van Defensie 
- informatievoorziening naar (ex-)medewerkers van Defensie 
- beantwoorden van vragen 
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WP1: Algehele coördinatie en management 
WP leader: RIVM 

WP3: Algemene vragen en blootstelling al-
gemeen chroom-6 en CARC en producten 
Defensie situatie 
WP leader: RIVM 

WP4: Blootstelling Defensie situatie 
WP leader: Universiteit Utrecht 
 

 
 

WP5: Effecten 
WP leader: RIVM 
 
• Literatuuronderzoek 

 
• Gerapporteerde effecten Defensie situatie 

en mogelijkheid epidemiologisch onderzoek 

WP2: Manier van onderzoek doen RIVM-
onderzoek 
WP leader: RIVM 

BIJLAGE II: Beschrijving consortium en werkpakketten 
(WP’s)  

Per WP is  er een WP-leider, die verantwoordelijk is voor uitvoer van het onderzoek binnen het WP. 
Daarnaast zijn er per WP één of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van deel-
onderzoeken binnen het WP. De vraagnummers verwijzen naar de vraagnummers in de lijst met ge-
priori teerde en vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

WP6: Risico Defensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

Vraag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Trekker: 
RIVM 

Vraag 12-17, 22-24. Trekker: RIVM 

Vraag 18, 27. Trekker: RIVM 

Vraag 34. Trekker: RIVM 

Vraag 25-26. Trekker: RIVM 

Vraag 8, 9, 10. Trekker: Universiteit 
van Utrecht 
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WP9: Aansprakelijkheid/juridisch 
WP leader:  

WP7: Medische testen/onderzoek 
WP leader: RIVM 
 
• Algemene vragen medische tes-

ten/onderzoek 
 
• Defensie specifieke vragen medische tes-

ten/onderzoek 

WP8: Normen/recht op bescherming De-
fensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

• Normen/recht op bescherming algemeen 
 

• Normen/recht op bescherming Defensie 
situatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NB. WP9 i s  wel al ingericht. Vraag 28 i s echter nog niet vastgesteld door de Paritaire Commissie om 
ui tgewerkt te worden in een onderzoeksplan. 
 

Vraag 28. Trekker: 

Vraag 29, 30. Trekker: TNO 

Vraag 31-33. Trekker: RIVM 

Vraag 20. Trekker: TNO 

Vraag 21. Trekker: RIVM 
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Duur van onderzoek WP3: 

Fase 1  Beantwoorden WP3 specifieke onderzoeksvragen chroom-6: 1 juli 
2015 - 1 april 2016 

Fase 2  Evaluatie van samenstelling chroom-6 en CARC producten op 
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Samenvatting onderzoeksplan 

In werkpakket 3 worden onderzoeksvragen opgepakt over algemene in-
formatie over chroom-6 en CARC, die niet specifiek voor de situatie bij 
Defensie zijn. Het is de bedoeling dat met deze algemene informatie 
mensen beter kunnen begrijpen waar in de praktijk blootstelling aan 
chroom-6 en aan componenten van CARC voorkomt en hoe deze stoffen 
zich gedragen in bijvoorbeeld de lucht en in het lichaam, dat bestaande 
misverstanden hierover worden opgeheven en dat belanghebbenden de 
blootstelling en mogelijke risico’s hiervan in perspectief kunnen plaatsen. 
Bovendien wordt geschetst wat de achtergrondblootstelling is geweest en 
nu is, wat door WP6 gebruikt kan worden om de arbeidsblootstelling bij 
Defensie (aangeleverd door WP4) mee te vergelijken. 
Daarnaast worden de Defensie specifieke onderzoeksvragen met betrek-
king tot welke gebruikte producten chroom-6 bevatten (en de samenstel-
ling daarvan) en welke CARC producten gebruikt zijn (en de samenstel-
ling daarvan) opgepakt. Deze informatie is onder meer nodig voor de 
blootstellingskarakterisering in WP4. 
Omdat niet alle informatie direct beschikbaar is, wordt het werk in WP3 in 
drie fases uitgevoerd: 
1. Beantwoorden WP3-specifieke algemene onderzoeksvragen over 

chroom-6; 
2. Evaluatie van de samenstelling van gebruikte CARC en chroom-6 

houdende producten bij Defensie. De algemene fasering van alle on-
derzoeksplannen wordt hierbij gevolgd. Dat wil zeggen dat we ons in 
eerste instantie vooral richten op de evaluatie van de samenstelling 
van de gebruikte CARC en chroom-6 houdende producten op de 
POMS locaties. Parallel daaraan zullen ook de CARC producten en 
chroom-6 houdende producten op andere locaties en andere tijdspe-
riodes worden geëvalueerd. De samenstelling van de gebruikte CARC 
en chroom-6 houdende producten bij Defensie zal via verschillende 
lijnen getracht achterhaald te worden; 

3. Beantwoorden WP3 specifieke algemene onderzoeksvragen over spe-
cifieke componenten in CARC (na vaststelling door de Paritaire Com-
missie) 

Het huidige onderzoeksplan bevat het plan van aanpak voor fases 1 en 2. 
Van de verzamelde informatie worden rapporten, informatiebladen en vi-
deo’s gemaakt, om zowel professionals als ex-medewerkers van Defensie 
op een begrijpelijke en volledige manier te voorzien van antwoorden op 
de gestelde vragen. 
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 Publiekssamenvatting onderzoeksplan 

In werkpakket 3 worden onderzoeksvragen beantwoord over algemene 
informatie over chroom-6 en CARC, die niet specifiek voor de situatie bij 
Defensie zijn. Daarnaast worden de Defensie specifieke onderzoeksvra-
gen met betrekking tot welke gebruikte producten chroom-6 bevatten (en 
de samenstelling daarvan) en welke CARC producten gebruikt zijn (en de 
samenstelling daarvan) opgepakt. Omdat niet alle informatie direct be-
schikbaar is, wordt dit in drie fases gedaan. Van alle verzamelde informa-
tie worden rapporten, informatiebladen en video’s gemaakt. 

1 Algemene inleiding 

1.1 Organisatie van het onderzoek 

Het ministerie van Defensie heeft aan het RIVM gevraagd om te onder-
zoeken wat de mogelijke effecten voor de gezondheid zijn voor (ex-) me-
dewerkers van Defensie na gebruik van chroomhoudende verf en Chemi-
cal Agent Resistant Coating (CARC). Chroomhoudende verf en CARC 
wordt door Defensie gebruikt om militaire voertuigen te behandelen te-
gen corrosie en chemische stoffen. De (ex-)medewerkers melden ver-
schillende typen gezondheidsklachten, waarbij zij zich afvragen of die het 
gevolg zijn van de werkzaamheden met chroomhoudende verf en CARC. 
Vooral op POMS-locaties (Prepositioned Organisational Material Storages) 
van de NAVO werden deze stoffen gebruikt. De POMS-locaties bevinden 
zich in Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel. 
Maar POMS-medewerkers zijn mogelijk ook aan andere gevaarlijke stof-
fen blootgesteld. Ook op andere Defensielocaties zijn chroomhoudende 
verf en CARC gebruikt, daarnaast zijn ook hier andere gevaarlijke stoffen 
gebruikt. Het onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de POMS-
locaties en op blootstelling aan chroom-6 en CARC.  
Het RIVM zal bij het onderzoek ook andere organisaties en onderzoekers 
met relevante kennis betrekken voor zover nodig om het onderzoek zorg-
vuldig uit te voeren. Het onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM 
en wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstituten. 
Communicatie door het consortium over het onderzoek wordt gecoördi-
neerd door en afgestemd met het RIVM. Het consortium krijgt vertrouwe-
lijke informatie tot zijn beschikking. Door het deelnemen aan het consor-
tium verbinden consortiumpartijen zich aan de toepasselijke regels om-
trent geheimhouding die ook voor rijksambtenaren gelden. Elke consorti-
umpartij zal bij de uitvoer van het onderzoek de benodigde maatregelen 
nemen om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gege-
vens te garanderen. De werkwijze van het consortium en de afspraken 
binnen het consortium worden beschreven in een consortium agreement. 
Het onderzoek wordt begeleid door een Paritaire Commissie bestaande uit 
vier vertegenwoordigers van zowel werkgevers- als werknemerszijde, een 
onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk (wetenschappelijk) expert. 
Het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen OverheidsPersoneel) verzorgt 
het secretariaat van de Paritaire Commissie.  
Het onderzoek wordt getoetst door een inhoudelijke klankbordgroep.  
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 De resultaten zullen breed beschikbaar zijn, ook voor andere dan de con-
sortium partijen. 
 
1.2 Onderzoeksvragen 

Alle (ex-)medewerkers van Defensie die zich hebben geregistreerd bij het 
CAOP of ABP zijn uitgenodigd om hun vragen door te geven voor het on-
derzoek. Ook andere belanghebbenden, zoals vakbonden, Defensie, re-
gister-experts, letselschade-advocaten, Onderzoeksraad voor de Veilig-
heid en Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, hebben hun vragen 
doorgegeven. Vragen zijn ook afkomstig uit de 12 informatiebijeenkom-
sten die in het najaar van 2014 en begin 2015 zijn georganiseerd voor 
(ex-)medewerkers.  
Er zijn meer dan 1.000 vragen doorgegeven om te onderzoeken. Alle 
doorgegeven vragen zijn geanalyseerd en gebundeld in onderzoeksvra-
gen. Tot nu toe heeft dat geleid tot het opstellen van 34 onderzoeksvra-
gen.  
Het RIVM heeft de lijst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidson-
derzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en 
CARC” voorgelegd aan de Paritaire Commissie vergadering van donder-
dag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie vergaderingen van don-
derdag 11 juni 2015 en van donderdag 9 juli 2015 is de lijst van onder-
zoeksvragen besproken.  
De volledige lijst met onderzoeksvragen is bijgevoegd in bijlage I. 
Het vaststellen van onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie is een 
belangrijke stap in het onderzoek omdat onderzoeksvragen de basis vor-
men voor de onderzoeksplannen en het onderzoek. De vastgestelde on-
derzoeksvragen geven aan welke vragen prioriteit hebben.  
 
1.3 Uitvoering van het onderzoek 

Het RIVM betrekt ook andere onderzoeksinstituten met relevante kennis 
bij het onderzoek voor zover nodig om het onderzoek zorgvuldig uit te 
voeren. Het onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM en wordt uit-
gevoerd door een consortium van onderzoeksinstituten. Het consortium is 
ingericht op basis van de lijst van opgestelde onderzoeksvragen. De on-
derzoeksinstituten in het consortium hebben de relevante en aantoonbare 
expertise die nodig is voor het onderzoeken en beantwoorden van de 
vastgestelde onderzoeksvragen. Daarom vormt en coördineert het RIVM 
een onderzoeksconsortium. De verantwoordelijkheid bij het inrichten van 
het consortium ligt bij het RIVM. Het consortium ontwerpt en voert het 
onderzoek uit.  
 
De consortiumpartijen zijn: 
• RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 
• Universiteit Utrecht 
• TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek) 
 
Op basis van de lijst van onderzoeksvragen zijn een aantal zogenaamde 
werk pakketten (WP) ingericht voor het onderzoeken van bij elkaar ho-
rende onderzoeksvragen, zie bijlage II. Per WP is er een WP leider die 
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 verantwoordelijk is voor uitvoer van het onderzoek binnen het WP, en per 
WP zijn er een of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor de uit-
voer van deelonderzoeken binnen het WP.  
Onderzoeksvragen die door de Paritaire Commissie zijn vastgesteld wor-
den door het consortium uitgewerkt in verschillende onderzoeksplannen 
per deelonderzoek (gebaseerd op de verschillende WP’s).  
 
2 Doel van WP3 en onderzoeksplan 

In dit werkpakket worden onderzoeksvragen 1- 7 en 11 opgepakt (zie 
hoofdstuk 3 en bijlage I). De onderzoeksvragen uit WP3 staan hieronder 
geformuleerd, met daarbij enkele meer gedetailleerde vragen (i, ii, etc.) 
die voortkomen uit specifieke vragen die gesteld zijn door belanghebben-
den tijdens het verzamelen van vragen van belanghebbenden voor het 
onderzoek. Deze meer gedetailleerde vragen zijn schuingedrukt. 
Vragen 1, 4, 7, en 11 zijn algemene vragen over chroom-6 en CARC, die 
niet specifiek voor de situatie bij Defensie zijn. Het is de bedoeling dat 
met deze algemene informatie mensen beter kunnen begrijpen wat voor 
verschillende vormen van chroom en chroom-6 er zijn, waar in de prak-
tijk blootstelling aan chroom-6 en aan componenten van CARC voorkomt 
en hoe deze stoffen zich gedragen in bijvoorbeeld de lucht en in het li-
chaam, dat bestaande misverstanden hierover worden opgeheven en dat 
belanghebbenden de blootstelling en mogelijke risico’s hiervan in per-
spectief kunnen plaatsen. Daarnaast is het doel om te schetsen wat de 
achtergrondblootstelling is geweest en nu is, wat door WP6 gebruikt kan 
worden om de arbeidsblootstelling bij Defensie (aangeleverd door WP4) 
mee te vergelijken. 
Vragen 2, 3, 5 en 6 zijn Defensie-specifieke onderzoeksvragen met be-
trekking tot welke gebruikte producten chroom-6 bevatten (en de samen-
stelling daarvan) en welke CARC producten gebruikt zijn (en de samen-
stelling daarvan) Deze informatie is nodig voor de blootstellingskarakteri-
sering in WP4. 
 
Over chroom-6 is een omvangrijke hoeveelheid wetenschappelijke litera-
tuur beschikbaar.  
CARC is een verfproduct dat niet als zodanig in de wetenschappelijke lite-
ratuur terug te vinden zal zijn. Gezondheidsrisico’s van CARC dienen via 
de gezondheidsrisico’s van de afzonderlijke componenten achterhaald te 
worden. Daarvoor is het nodig om eerst te weten te komen wat de sa-
menstelling van CARC is, met andere woorden: welke chemische stoffen 
hier in aanwezig zijn. CARC wordt echter door meerdere producenten ge-
produceerd, die ieder een eigen samenstelling zullen hanteren, en de sa-
menstelling zal ook in de tijd aangepast zijn door voortschrijdend inzicht 
of nieuwe wetgeving. Daarom zal eerst uitgezocht moeten worden welke 
CARC producten op de POMS locaties zijn gebruikt in het verleden en in 
het heden. De algemene fasering van alle onderzoeksplannen wordt hier-
bij gevolgd. Dat wil zeggen dat we ons in eerste instantie vooral richten 
op de evaluatie van de samenstelling van de gebruikte CARC producten 
op de POMS locaties. Parallel daaraan zal ook de CARC samenstelling op 
andere locaties en andere tijdsperiodes worden geëvalueerd en de sa-
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 menstelling van de gebruikte chroom-6 houdende producten worden op-
gezocht en geëvalueerd.  
Zodra de samenstelling van CARC en de chroom-6 houdende producten 
bekend is, kan in WP3 toxicologische informatie over de afzonderlijke 
componenten in deze producten worden opgezocht en kan hierover wor-
den gerapporteerd. Daarop volgt een screening welke componenten 
(naast chroom-6) aanbevolen worden om ook in dit onderzoek meege-
nomen te worden. Deze aanbevelingen zullen aan de klankbordgroep en 
aan de Paritaire Commissie worden voorgelegd zodat de Paritaire Com-
missie kan vaststellen welke componenten in de producten ook onder-
zocht moeten worden binnen het “Gezondheidsonderzoek gebruik gevaar-
lijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC”.  
De vaststelling door de Paritaire Commissie van de componenten in CARC 
en chroom-6 houdende producten die verder onderzocht zullen worden is 
van belang voor alle WPs binnen het “Gezondheidsonderzoek gebruik ge-
vaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC”. 
 
Het bovenstaande betekent dat het werk in WP3 in drie fases zal plaats-
vinden: 
Fase 1:  Beantwoorden WP3 specifieke onderzoeksvragen over chroom-6; 
Fase 2:  Evaluatie van de samenstelling van gebruikte CARC en chroom-6 

houdende producten bij Defensie. De algemene fasering van alle 
onderzoeksplannen wordt hierbij gevolgd. Dat wil zeggen dat we 
ons in eerste instantie vooral richten op de evaluatie van de sa-
menstelling van de gebruikte CARC en chroom-6 houdende pro-
ducten op de POMS locaties. Parallel daaraan zullen ook de ge-
bruikte CARC en chroom-6 houdende producten op andere loca-
ties en andere tijdsperiodes worden geëvalueerd; 

Fase 3: Beantwoorden WP3 specifieke onderzoeksvragen over specifieke 
componenten in CARC en chroom-6 houdende producten(na 
vaststelling door de Paritaire Commissie) 

 
Vanwege de onbekendheid van de samenstelling van CARC op dit mo-
ment en vanwege de onbekendheid welke componenten in CARC door de 
Paritaire Commissie worden vastgesteld om onderzocht te worden, kan 
dit onderzoeksplan nog geen gedetailleerde invulling geven voor de laat-
ste fase. Deze fase wordt nader ingevuld via een apart onderzoeksplan, 
na vaststelling door de Paritaire Commissie van welke componenten in 
CARC in het onderzoek meegenomen dienen te worden. Deze fasering, 
met eerst onderzoek naar chroom-6 en daarna naar de vastgestelde 
componenten in CARC, wordt ook gevolgd in de andere werkpakketten 
binnen het “Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defen-
sie; POMS, chroom-6 en CARC”. 
 
Voor WP3 zijn al een aantal voorbereidende activiteiten gestart, wat ver-
derop in dit huidige onderzoeksplan wordt toegelicht (hoofdstuk 6). 
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 3 Onderzoeksvragen van WP3 

3.1 Onderzoeksvragen fase 1: Beantwoording WP3 specifieke 
onderzoeksvragen over chroom-6 

1. Wat is chroom(-6)?  
a. Wat zijn de verschijningsvormen van chroom?  

i.  Wat is chromaat?  
ii.  Zijn er verschillende chroom-6 verbindingen? 

b. Heeft chroom een essentiële functie in het lichaam?  
c. Wat zijn de eigenschappen van chroom-6 (o.a. fysisch- chemi-

sche eigenschappen)?  
i.  Verschillen de eigenschappen tussen de verschillende 

chroom-6 verbindingen? 
ii.  Hoe verwijder je chroom-6 van een werkplek, gelet op de 

fysisch-chemische eigenschappen? 
iii.  In hoeverre is afzuiging van chroom-6 in lucht effectief, ge-

let op de fysisch-chemische eigenschappen? 
iv. Wordt chroom-6 in de lucht omgezet in chroom-3, of door 

contact met andere stoffen, zoals straalgrit? 
v. Wat gebeurt er met chroom-6 als het op je kleding komt? 

d. Waar wordt chroom-6 toegepast en waarvoor (toepassing, secto-
ren, materialen)?  

 
7. Hoe kun je met chroom-6 in contact komen? 

a. In welke materialen/producten zit chroom-6, incl. de producten 
en artikelen die door de consument worden gebruikt? 

b. Wat is de blootstelling aan chroom-6 (inhalatoir, dermaal en 
oraal) via de leefomgeving of levensstijl (o.a. voeding, roken, 
water, buitenlucht)? 

c. In welke arbeidssituaties, bij welke werkzaamheden en in welke 
tijdsperiodes (buiten Defensie) is blootstelling aan chroom-6 mo-
gelijk (inhalatoir, dermaal en oraal) en wat is daarbij de bloot-
stelling? 
i.  Wat is het verschil in blootstelling tussen verschillende 

werksituaties, zoals bijvoorbeeld  in een leerlooierij of in 
cementverwerking? 

ii.  Kan chroom-6 uit roestwerende verf vrijkomen bij aanbren-
gen, bij uitdampen bij schuren of bij slijpen? 

 
11.  Wat doet het lichaam met chroom-6 (kinetiek)?  

a. Hoe wordt chroom- 6 opgenomen in het lichaam?  
i.  Verschilt dit tussen de verschillende chroom-6 verbindin-

gen? 
ii.  Welke invloed hebben lifestyle en genetische aanleg hier 

op? 
b. Hoe wordt chroom- 6 verdeeld over de organen en weefsels in 

het lichaam?  
i.  Is er een verschil in de opname van chroom-6 en chroom-3 

door cellen, en in hoeverre hangt het af van type chroom-6 
verbinding? 
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 ii.  Welke invloed hebben lifestyle en genetische aanleg hier 
op? 

c. Wordt chroom- 6 in het lichaam omgezet in ander stoffen en zo 
ja, hoe en waarin?   
i.  Hoe snel wordt chroom-6 in het lichaam omgezet in 

chroom-3 en verschilt dit tussen de verschillende chroom-6 
verbindingen? 

ii.  Welke invloed hebben lifestyle en genetische aanleg hier 
op? 

d. Hoe wordt chroom-6 uitgescheiden door het lichaam? 
i.  Hoe snel wordt chroom-6 en/of afbraakproducten zoals 

chroom-3 uitgescheiden door het lichaam en verschilt dit 
tussen de verschillende chroom-6 verbindingen? 

ii.  Welke invloed hebben lifestyle en genetische aanleg hier 
op? 

 
3.2 Onderzoeksvragen fase 2: Evaluatie van de samenstelling 

van gebruikte CARC en chroom-6 houdende producten bij 
Defensie 

Chroom-6 vragen 
 
2. Welke producten waarmee bij Defensie is gewerkt bevatten chroom-6 

(per locatie, werkzaamheden, tijdsperiode)? 
3. Welke gehaltes aan chroom-6 bevatten deze producten (per locatie, 

werkzaamheden, tijdsperiode)? 
 
CARC vragen 
 
4. Wat is CARC?  

a. Wat is de samenstelling van CARC?  
5. Welke producten zijn bij Defensie gebruikt als CARC (per locatie, 

werkzaamheden, tijdsperiode)? 
6. Wat was de samenstelling van deze producten (per locatie, werk-

zaamheden, tijdsperiode)? 
 
 
4 Methode 

Hieronder staat beschreven hoe de WP3 specifieke onderzoeksvragen 
worden beantwoord voor fase 1 en 2. 
 
4.1 Methode fase 1: Beantwoording onderzoeksvragen over 

chroom-6 

De onderzoeksvragen in fase 1 zullen door middel van literatuuronder-
zoek zo compleet mogelijk beantwoord worden. Op basis van de verza-
melde informatie wordt onder andere een tijdslijn gemaakt van de moge-
lijke achtergrondblootstelling. Door uitbanning van chroom-6 uit verschil-
lende consumentenproducten zal in de loop van de jaren de achtergrond-
blootstelling vermoedelijk zijn veranderd. Dit is belangrijke informatie 
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 voor de vergelijking met eventuele werkgerelateerde blootstelling in de 
tijd, welke in WP4 wordt onderzocht. Voor het in kaart brengen van de 
historische achtergrondblootstelling aan chroom-6 zal worden terugge-
gaan tot 1984, het jaar waarin de eerste POMS locatie opende. Voor de 
andere vragen wordt vooral de meest recente kennis verzameld. Verschil-
lende informatiebronnen betreffende chroom-6 zullen daarvoor worden 
geraadpleegd, met onder andere (deze lijst is niet uitputtend): 
• Reviews die bruikbaar zijn als brondocumenten:  

EU-RAR (2005): een Europees “risk assessment report”; 
ATSDR (2012): rapport van de Amerikaanse “Agency for Toxic Sub-
stances and Disease Registry”; 
US-EPA (2010): rapportage door de Amerikaanse “Environmental 
Protection Agency”; 
IARC (2012): evaluatie van de “International Agency for research on 
Cancer” van de WHO; 
NIOSH (2013): evaluatie van het Amerikaanse “National Institute for 
Occupational Safety and Health”; 
WHO-CICAD (2013): “Concise International Chemical Assessment 
Document” van de WHO. 

• Nieuwe literatuur die niet bij de meest recente reviews zijn meege-
nomen (vanaf 2010 naar schatting). 

• Literatuur specifiek over achtergrondblootstelling vanaf 1984. 
• Europese en Nederlandse regelgevingen over consumentenproducten 

vanaf 1984 
 
Voor het bepalen van de achtergrondblootstelling in het verleden en he-
den wordt er van uit gegaan dat dit uit de literatuur te halen is en geen 
modelberekeningen nodig zijn. Indien modellen wel nodig blijken, kan in 
overleg met de klankbordgroep en paritaire commissie het plan op dit as-
pect aangepast worden.  
Op basis van alle verzamelde informatie wordt een rapport en informatie-
blad geschreven en worden door een extern bedrijf informatieve video’s 
van ca. 2 minuten over chroom-6 gemaakt. De teksten voor deze video’s 
worden door het RIVM voorbereid. 
 
4.2 Methode fase 2: Evaluatie van de samenstelling van gebruik-

te CARC en chroom-6 houdende producten bij Defensie  

De samenstelling van de gebruikte CARC en chroom-6 houdende pro-
ducten bij Defensie zal op alle mogelijke manieren opgezocht worden, zo-
als bijvoorbeeld: 

1. Het zal worden opgevraagd bij Defensie. De vraag over wat de 
samenstelling is van deze producten in het verleden en heden is 
uitgezet bij de Task Force Chroom binnen het Ministerie van De-
fensie. We richten ons in eerste instantie vooral op de evaluatie 
van de samenstelling van de gebruikte CARC en chroom-6 hou-
dende producten op de POMS locaties. Voor de POMS locaties is 
deze vraag door de Task Force uitgezet bij het Amerikaanse Minis-
terie van Defensie. Parallel daaraan zullen ook de CARC en 
chroom-6 houdende producten die daarna en op andere locaties 
gebruikt zijn worden geëvalueerd. 
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 2. Er zal aan (ex-)medewerkers worden gevraagd of zij nog (ongeo-
pende) CARC of chroom-6 houdende producten thuis hebben 
staan, afkomstig van een bepaalde locatie, of andere documenten 
of informatie met betrekking tot (de samenstelling) van CARC en 
chroom-6 houdende producten. 

3. Via gesprekken met (ex-)medewerkers die zullen plaatsvinden in 
het deelonderzoek van WP4 blootstelling kan er aan de (ex-
)medewerkers ook informatie gevraagd worden. 

4. Er wordt navraag gedaan bij de Amerikaanse overheidsinstituten 
die arbo-zorg in hun takenpakket hebben, mogelijk hebben die al 
een studie naar deze producten gedaan. 

5. Er wordt navraag gedaan bij universitaire onderzoekers op arbo-
gebied, in Europa en in de VS. 

6. De Nederlandse vakbonden zal worden gevraagd of zij de Ameri-
kaanse vakbonden kunnen vragen of zij informatie hebben hier-
over. 

7. Via de Amerikaanse  Freedom of Information Act (FOIA) kunnen 
overheidsdocumenten over de samenstelling worden opgevraagd. 

8. Aan fabrikant(en) van CARC en chroom-6 houdende producten 
(o.a. kunnen Material Safety Data Sheets (MSDSs)) gevraagd 
worden, en uitleg over samenstellingsverschillen. 

 
Er zal periodiek overleg met het WP-team en de projectleider plaatsvin-
den om te bepalen of voldoende informatie is verzameld, welke zoeklijnen 
afgesloten kunnen worden en welke verdere acties nog geprobeerd kun-
nen worden. Op een bepaald moment zullen alle zoeklijnen afgesloten 
worden, als duidelijk is dat verdere acties niet mogelijk zijn, geen toege-
voegde waarde meer zullen hebben of disproportioneel zijn (het “stop-
moment”). Er wordt dan niet verder mee gezocht naar informatie over de 
samenstelling van de gebruikte verfproducten. Dit “stopmoment” wordt 
gezamenlijk bepaald door het WP-team en de projectleider, de klank-
bordgroep en paritaire commissie zullen hierover worden geïnformeerd. 
 
Na dit “stopmoment zullen, op basis van de beschikbare informatie, de 
aanwezige componenten in CARC en chroom-6 houdende producten 
(naast chroom-6, want dat wordt al bestudeerd) geprioriteerd worden op 
basis van hun giftigheid. Daarbij zal worden uitgegaan van de huidige ge-
varenclassificatie van deze stoffen. Voor deze screening zullen de volgen-
de informatiebronnen worden geraadpleegd: 
• MSDSen (Material Safety Data Sheets) van de producten 
• C&L Inventory Database (Europese database met classificaties van 

stoffen) 
 
Er zal daarbij prioriteit gegeven worden aan stoffen die bekend staan als 
(in volgorde van prioriteit): 
• kankerverwekkend, mutageen, schadelijk voor de voortplanting of 

allergeen (CMRS)  
• hormoonverstorend  
• toxisch bij herhaalde blootstelling (classificatie als STOT-RE) 
Als het nodig blijkt verder te prioriteren, wordt dit gedaan op basis van 
het gehalte van een component, omdat een hoger gehalte grofweg een 
hogere blootstelling zal geven. 
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Op basis van deze screening zal een rapport worden geschreven en een 
aanbeveling worden opgesteld voor de klankbordgroep en de Paritaire 
Commissie over welke componenten in CARC (en mogelijk ook in chroom-
6 houdende producten) in het huidige onderzoek mee te nemen.  
 
5 Producten en tijdsplanning 

Vanwege de verschillende doelgroepen die door dit werkpakket geïnfor-
meerd dienen te worden, worden verschillende typen producten gemaakt: 
• Wetenschappelijke rapporten, die een bijdrage vormen voor het 

overkoepelende onderzoeksrapport. De doelgroep van deze rapporta-
ge zijn gezondheidsprofessionals en andere wetenschappers en de 
opdrachtgevers. Deze rapporten worden ter toetsing voorgelegd aan 
de klankbordgroep. 

• Publieksvriendelijke informatiebladen, waarin betrokken (ex-) mede-
werkers van Defensie en andere belanghebbenden de antwoorden op 
hun vragen kunnen vinden, die binnen onderzoeksvragen 1, 4, 7, en 
11 vallen. Deze informatie dient ook om kennis over chroom-6 en 
CARC aan te reiken zodat de blootstelling aan en risico’s van chroom-
6 en CARC in een breder perspectief geplaatst kunnen worden. De in-
formatiebladen gaan niet langs de klankbordgroep. 

• Informatieve video’s die geschikt zijn voor een breed publiek. De vi-
deo’s gaan niet langs de klankbordgroep.  

Alle producten worden opgesteld in de Nederlandse taal. 
 
Specifieke producten van fase 1: 
• Wetenschappelijke rapport met gevonden informatie en antwoorden 

op de onderzoeksvragen over chroom-6 van WP3, gericht op profes-
sionals, met een wetenschappelijke samenvatting in het Engels. Deze 
rapportage kan gebruikt worden als bijdrage voor het uiteindelijke, 
overkoepelende onderzoeksrapport. 

• Informatieblad met gevonden antwoorden op de onderzoeksvragen 
over chroom-6 van WP3, gericht op (ex-)medewerkers van Defensie 
en andere belanghebbenden zonder specifieke expertise op dit ter-
rein. 

• Video’s over chroom-6 voor breed publiek, gebaseerd op het informa-
tieblad voor huisartsen. 

• Eventueel extra video als daar behoefte aan blijkt, bv. over blootstel-
ling buiten de werkplek. 

 
Specifieke producten van fase 2: 
1. Rapportage ten behoeve van de aanbeveling voor de Paritaire Com-

missie over welke componenten in CARC (en mogelijk ook in chroom-
6 houdende producten) meegenomen zullen worden in het onder-
zoek, gericht op professionals, met een publieksvriendelijke samen-
vatting en een wetenschappelijke samenvatting in het Engels. Het 
gaat hierbij om producten gebruikt tijdens en na de POMS tijd; 

2. Video over wat CARC is, voor breed publiek. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

V ersie: 7  Status: Definitief Pagina 12 van 22 
 

 3. Interne rapportage ten behoeve van WP4 over de gebruikte CARC en 
chroom-6 houdende producten (en de samenstelling daarvan) tijdens 
en na de POMS tijd. 

 
Fase  Product Productomschrijving Deadline 

1 
 

1 juli 2015 –  
1 april 2016 

1 Wetenschappelijke rappor-
tage met gevonden infor-
matie en antwoorden op 
de onderzoeksvragen over 
chroom-6 van WP3 

1 februari 
20161 
 
1 september 
20162 

2 Publieksvriendelijk infor-
matieblad met gevonden 
informatie en antwoorden 
op de onderzoeksvragen 
over chroom-6 van WP3 

1 april 20163 

3 Video over chroom-6 voor 
breed publiek 

1 december 
20153 

4 Eventueel extra video n.t.b. 
2 
 

1 oktober 2015 
– 3 maanden 
na ”stopmo-
ment” zoek-

tocht informa-
tie 

5 Aanbeveling, met onder-
liggende rapportage, voor 
Paritaire Commissie over 
welke componenten in 
CARC en chroom-6 hou-
dende producten op POMS 
locaties meegenomen zul-
len worden in het onder-
zoek 

3 maanden na 
”stopmoment” 
zoektocht in-
formatie1 
 
 
1 juni 20172 

6 Video over CARC voor 
breed publiek 
 

1 februari 
20163 

7 Interne rapportage ten be-
hoeve van WP4 over de 
gebruikte CARC en 
chroom-6 houdende pro-
ducten (en de samenstel-
ling daarvan) op de POMS 
locaties 

3 maanden na 
”stopmoment” 
zoektocht in-
formatie4 

n.t.b. = nader te bepalen; 
1 Dit zijn de deadlines voor oplevering aan de inhoudelijke klankbordgroep;  
2 Dit zijn de voorziene deadlines voor oplevering aan Defensie als opdrachtgever, 
waar mogelijk wordt eerder opgeleverd; 
3 Dit zijn de deadlines voor publicatie op de RIVM website; 
4 Dit is de deadline voor oplevering aan WP4 en andere WPs die deze informatie 
nodig hebben. 
 
6 Voorbereidende activiteiten 

Vanwege de urgentie van de informatievoorziening aan (ex-) medewer-
kers van Defensie en andere belanghebbenden zijn een aantal activiteiten 
in dit werkpakket al gestart voordat dit onderzoeksplan is vastgesteld 
door de Paritaire Commissie: 
• Product 3: video over chroom-6 voor breed publiek. 
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 • Product 6: video over CARC voor breed publiek 
• Literatuur- en gegevensverzameling t.b.v. product 1, 2, 5 en 7. 
 
7 Interactie met andere WP’s 

De informatie die verzameld wordt in dit werkpakket is input voor het he-
le onderzoek. Het specifieke onderdeel van de kinetiek en het overicht 
van de historische blootstelling zal gebruikt worden in de risicobeoorde-
ling in WP6. De fasering, met eerst onderzoek naar chroom-6 en daarna 
naar de componenten van CARC, wordt ook gevolgd door de andere 
werkpakketten. De informatie over de samenstelling van CARC en 
chroom-6 houdende producten en welke componenten in deze producten 
worden vastgesteld door de Paritaire Commissie om mee te nemen in het 
huidige onderzoek, is noodzakelijke informatie voor alle andere werkpak-
ketten, en specifiek voor de blootstellingskarakterisering in WP4. 
 
8 Beschrijving onderzoeksteam WP3 

• Dr. Minne Heringa (ERT): WP3-leider en inhoudelijk deskundige 
• Ing. Paul Janssen : inhoudelijke deskundige 
• Ingrid van Kuilenburg: projectcommunicatie 
• Ir. Joke Herremans: kwaliteitsborging 
• Dr. Dick Sijm: kwaliteitsborging 
 
Dr. Minne Heringa is afgestudeerd in de scheikunde en milieukunde, ge-
promoveerd in de milieuchemie en –toxicologie, heeft de postdoctorale 
opleiding toxicologie afgerond en is geregistreerd als toxicologe (ERT). Ze 
heeft 8 jaar bij een drinkwater kennisinstituut gewerkt en daarbij erva-
ring met chroom-6 in drinkwater opgedaan. Ze werkt nu 2,5 jaar als risi-
cobeoordelaar bij het centrum Veiligheid Stoffen en Producten (VSP) van 
het RIVM. 
 
Ing. Paul Janssen is senior risicobeoordelaar bij het RIVM. Van origine le-
vensmiddelentechnoloog heeft hij tijdens zijn lange carrière bij het RIVM 
gewerkt aan de gezondheidsrisico’s van talloze chemische stoffen (waar-
onder chroom-6) in milieu, cosmetica, voedsel, drinkwater, zwemwater, 
binnenmilieu, enzovoorts.  
 
Ingrid van Kuilenburg werkt sinds drie jaar als projectcommunicatiedes-
kundige voor het RIVM. Zij heeft ervaring in het adviseren over en opzet-
ten en uitvoeren van de communicatie rondom omvangrijke maatschap-
pelijk gevoelige onderzoeksprojecten, zoals ook met het onderzoek naar 
bestrijdingsmiddelen en het effect van het gebruik op de gezondheid van 
omwonenden. In 2011 heeft zij haar communicatieopleiding bij het NIMA 
met succes afgerond. Zij is in 2004 afgestudeerd aan Oxford University in 
International Business and Management, met een specialisatie in marke-
ting. Sindsdien werkt zij bij het RIVM, waar zij ooit is begonnen als pro-
jectassistent van de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol. 
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 Ir. Joke Herremans is afgestudeerd in Voeding en Toxicologie en heeft 
>20 jaar gewerkt als beleidsadviseur in de humane en milieu risicobeoor-
deling van chemische stoffen bij het RIVM. Zij was betrokken bij beoorde-
lingen voor verschillende wettelijke kaders, zoals REACH, CLP, cosmetica 
en transport gevaarlijke stoffen. Zij is momenteel hoofd van de afdeling 
Consumenten Product Veiligheid (RIVM/VSP/CPV).   
 
Dr. Dick Sijm is afgestudeerd in de scheikunde en gepromoveerd in de 
milieuchemie en –toxicologie en heeft zich de laatste 20 jaar bezig ge-
houden met de risicobeoordeling en risicobeheer van chemische stoffen. 
Hij is momenteel hoofd Bureau REACH en afdelingshoofd binnen het 
RIVM. 
 
Buiten dit onderzoeksteam van WP3 zijn in het projectteam en binnen het 
RIVM experts beschikbaar op het gebied van arbeidshygiëne, kinetiek, 
classificaties en risicobeoordeling, die waar nodig bevraagd kunnen wor-
den. 
 
9 Begroting WP3 

De begroting in onderstaande tabel is voor de periode 1 juli – 3 maanden 
na “stopmoment” zoektocht informatie over samenstelling (fase 1 en 2 
van het huidige onderzoeksplan). 
 
Taak Kosten (EUR) 
Coördinatie WP3 19.554 
Fase 1 60.592 
Fase 2 87.172 
Fase 3 n.t.b. 
Totaal 167.318 

 
Omdat de WP3 werkzaamheden van 1 juli – 31 december 2015 op het 
eerdere, voorbereidende project van Defensie zijn geboekt, worden deze 
kosten afgetrokken van de totale kosten voor WP3 in de offerte voor 
WP3. Deze offerte wordt aangevraagd voor de werkzaamheden tussen 1 
januari 2016- 1 juni 2017. Bij de offerte worden wel BTW-kosten over 
materieel gerekend, in tegenstelling tot bovenstaande begroting. De re-
sulterende kosten zoals geoffreerd staan in onderstaande tabel. 
 
Taak Kosten (EUR) 
Coördinatie WP3 7.656 
Fase 1 45.547 
Fase 2 64.912 
Fase 3 n.t.b. 
Totaal 118.115 
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 BIJLAGE I: Vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire 
Commissie 

Het RIVM heeft de l i jst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarli jke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” voorgelegd aan de Paritaire 
Commissie vergadering van donderdag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie verga-
deringen van donderdag 11 juni 2015 en van donderdag 9 juli  2015 is de l i jst van onder-
zoeksvragen besproken.  
 
De volledige l i jst met onderzoeksvragen is hieronder weergegeven. De volgende categorie-
en en vragen zijn door de Paritaire Commissie op 11 juni 2015 en 9 juli  2015 vastgesteld om 
uitgewerkt te worden in onderzoeksplannen: 
• Categorie: Chroom-6, vraag 1-3 
• Categorie: CARC, vraag 4-6 
• Categorie: Blootstelling, vraag 7-10 
• Categorie: Kinetiek, vraag 11 
• Categorie: Effecten, vraag 12-17 en 18 
• Categorie: Normen/recht op bescherming, vraag 20-21 
• Categorie: Risico, vraag 22-27 
• Categorie: Medische testen/onderzoek, vraag 29-33 
• Categorie: Manier van onderzoek doen, vraag 34 
 
De vragen 19 (schadelijke effecten op milieu door chroom-6 en/of CARC) en 28 (juridische 
vragen en vragen over aansprakelijkheid) zijn in deze vergaderingen nog niet vastgesteld 
om uitgewerkt te worden in onderzoeksplannen door de Paritaire Commissie. 
 
Introductie 
 
De l i jst van onderzoeksvragen voor het RIVM-onderzoek “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarli jke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” is gebaseerd op de verzamelde 
vragen van alle belanghebbenden, waaronder (ex-)medewerkers van Defensie, Ministerie 
van Defensie, kamerbrieven en kamervragen, vakbonden, register-experts, letselschade 
advocaten, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en Onderzoeksraad voor de Veil ig-
heid.  
 
Op dit moment is deze l i jst van onderzoeksvragen een groeidocument omdat het verzame-
len van vragen van belanghebbenden nog door gaat. 
 
Alle vragen die door belanghebbenden zijn gesteld zijn gecategoriseerd. Alle verzamelde 
vragen van alle belanghebbenden zijn vertaald naar een (kortere) l i jst met onderzoeksvra-
gen, waarin al deze verzamelde vragen zijn verwerkt. Ook de onderzoeksvragen zijn op de-
zelfde wijze gecategoriseerd als de vragen van belanghebbenden, waardoor het transparant 
is welke vragen zijn gebruikt voor het formuleren van welke onderzoeksvragen.  
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 Als onderzoeksvragen zijn twee typen onderzoeksvragen te onderscheiden: 
a) Onderzoeksvragen die met algemeen (wetenschappelijk) l iteratuuronderzoek kunnen 

worden beantwoord. Dit zi jn onderzoeksvragen die niet specifiek voor de Defensie si-
tuatie hoeven te zijn. 

b) Specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situatie.  
Beantwoording van deze specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situa-
tie kan betekenen dat informatie op basis van onderzoeksvragen (a) en (b) gecombineerd 
moeten worden. Het signaleren van onvolledigheden in de kennis en informatie maakt ook 
deel uit van het beantwoorden van onderzoeksvragen, evenals het bepalen van de nood-
zaak tot verder onderzoek. 
 
Als er in de onderzoeksvragen wordt gesproken over (ex-)medewerkers van Defensie dan 
betekent dat in de bredere zin ook uitzendkrachten en burgerpersoneel dat niet in dienst 
was bij Defensie, maar die wel werkzaamheden hebben uitgevoerd voor Defensie.  
 
De vragen zijn opgesteld voor chroom-6 en CARC. Voor andere gevaarli jke stoffen zouden 
dezelfde onderzoeksvragen opgesteld kunnen worden. 
Het RIVM coördineert het onderzoek en dit kan betekenen dat specifieke vragen ook door 
andere partijen/experts buiten het RIVM kunnen worden beantwoord. 
 
Onderzoeksvragen 
 
Hieronder staan de onderzoeksvragen per categorie, en per categorie is het onderscheid 
gemaakt tussen vragen die met algemeen (wetenschappelijk) l iteratuur kunnen worden 
onderzocht (zogenaamde algemene vragen) en specifieke vragen met betrekking tot de De-
fensie situatie (zogenaamde vragen mbt Defensie situatie). 
 
CHROOM-6 
Algemene vragen 
1. Wat is chroom(-6)? 

a. Wat zijn de verschijningsvormen van chroom? 
b. Heeft chroom een essentiële functie in het l ichaam? 
c. Wat zijn de eigenschappen van chroom-6 (o.a. fysisch- chemische eigenschappen)? 
d. Waar wordt chroom-6 toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
2. Welke producten waarmee bij Defensie is gewerkt bevatten chroom-6 (per locatie, 

werkzaamheden, ti jdsperiode)? 
3. Welke gehaltes aan chroom-6 bevatten deze producten (per locatie, werkzaamheden, 

ti jdsperiode)? 
 
CARC (chemical agent resistant coating) 
Algemene vragen 
4. Wat is CARC? 

a. Wat is de samenstell ing van CARC? 
b. Wat zijn de eigenschappen van CARC (o.a. fysisch- chemische eigenschappen)? 
c. Waar wordt CARC toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
5. Welke producten zijn bij Defensie gebruikt als CARC (per locatie, werkzaamheden, 

ti jdsperiode)?  
6. Wat was de samenstell ing van deze producten (per locatie, werkzaamheden, ti jdsperi-

ode)?  
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 BLOOTSTELLING 
Algemene vragen 
7. Hoe kun je met chroom-6 en/of CARC in contact komen? 

a. In welke materialen/producten zit chroom-6 en/of CARC, incl. de producten die 
door de consument worden gebruikt? 

b. Wat is de blootstell ing aan chroom-6 (inhalatoir, dermaal en oraal) via de leefom-
geving of levensstijl  (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

c. In welke arbeidssituaties, bij welke werkzaamheden en in welke ti jdsperiodes (bui-
ten Defensie) is blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC mogelijk (inhalatoir, der-
maal en oraal) en wat is daarbij de blootstell ing? 

Vragen mbt Defensie situatie 
8. Wat was/is de blootstell ing (inhalatoir, dermaal en oraal) aan chroom-6 en/of CARC 

voor (ex-)medewerkers van Defensie? 
Gebruikmakend van beschikbare informatie (uit documenten van Ministerie van Defen-
sie en gesprekken met (ex-)werknemers en eventueel vervolgonderzoek) over: 
- locatie 
- functie 
- werkzaamheden 
- werkomstandigheden 
- blootstell ingsduur 
- ti jdsperiode 
- beschermingsmaatregelen 

9. Aan welke andere gevaarli jke stoffen werden (ex-)medewerkers van Defensie blootge-
steld? 

10. Wat was/is de blootstell ing (inhalatoir, dermaal en oraal) aan deze andere gevaarli jke 
stoffen? 
 

KINETIEK 
Algemene vragen 
11. Wat doet het l ichaam met chroom-6 en/of CARC? 

a. Opname 
b. Verdeling 
c. Omzetting 
d. Uitscheiding 

 
EFFECTEN 
Algemene vragen 
12. Welke effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstell ing aan chroom-6 en/of 

CARC? En wat is de ti jdsduur tussen blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC en openba-
ren van de effecten op de gezondheid? 

13. In hoeverre zijn er nog onvolledigheden in de kennis en informatie met betrekking tot 
effecten op de gezondheid en relatie met blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

14. Welke effecten op de gezondheid voor familieleden en nageslacht zijn gerelateerd aan 
blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

15. Welke zeer vroege effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC? 

16. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 
en/of CARC sprake van een interactie met leefomgeving, levensstijl  en genetische ach-
tergrond (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

17. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 
en/of CARC sprake van een interactie met andere gevaarli jke stoffen? 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

V ersie: 7  Status: Definitief Pagina 18 van 22 
 

 Vragen mbt Defensie situatie 
18. Welke effecten op de gezondheid worden er gerapporteerd door (ex-)medewerkers 

van Defensie (gespecificeerd voor locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandighe-
den, blootstell ingsduur, ti jdsperiode)? 

19. Worden schadelijke effecten op het milieu door gebruik chroom-6 en/of CARC ook on-
derzocht? Zo ja, wat zijn deze effecten? 

 
NORMEN/RECHT OP BESCHERMING 
Algemene vragen 
20. In de ti jd: 

a. Sinds wanneer is er bekend dat chroom-6 en/of CARC schadelijk is voor de gezond-
heid (op basis van wetenschappelijke l iteratuur)? 

b. Wat waren/zijn normen van chroom-6 en/of CARC voor de algemene populatie? 
c. Wat zijn de gezondheidskundige adviezen geweest voor arbeidsnormering van 

chroom-6 en/of CARC?  
d. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC voor werkne-

mers die met chroom-6 en/of CARC werken? 
e. Met welke beschermingsmaatregelen diende/dient een werkgever zijn werkne-

mers tegen blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC te beschermen (stand van de 
techniek)? 

f. In hoeverre waren bovenstaande punten afwijkend voor andere (commerciële) or-
ganisaties vergeleken met de situatie bij Defensie? 

Vragen mbt Defensie situatie 
21. In de ti jd: 

a. Sinds wanneer is er bij (de verschil lende lagen bij) Defensie bekend dat chroom-6 
en/of CARC schadelijk is voor de gezondheid? Hoe werd dat bekend gemaakt bin-
nen Defensie of hoe werden (ex-)medewerkers van Defensie hierover geïnfor-
meerd?  

b. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC voor (ex-
)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En zijn deze na-
geleefd? 

c. Wat waren/zijn de gebruiken binnen Defensie voor (ex-)werknemers van Defensie 
die met chroom-6 en/of CARC werken? En zijn deze nageleefd? 

d. Wat was/is het arbogericht beleid binnen Defensie voor (ex-)werknemers van De-
fensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

e. Wat was/is de zorgplicht van Defensie voor (ex-)werknemers van Defensie die met 
chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

f. Welke beschermingsmaatregelen werden/worden bij Defensie toegepast om (ex-
)medewerkers van Defensie te beschermen tegen blootstell ing aan chroom-6 en/of 
CARC (afhankelijk per locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden en 
tijdsperiode) (stand van de techniek)?  

g. Welke afwegingen hebben plaatsgevonden over het al dan niet bli jven toepassen 
van chroom-6 en/of CARC, toen de effecten op de gezondheid bekend werden? 
Wie was daarvoor verantwoordelijk?  

h. Wat was de rol/verantwoordelijkheid met betrekking tot het naleven van nor-
men/arbowetgeving/arbogerichtbeleid/zorgplicht van: 
- Nederlandse Ministerie van Defensie 
- Amerikaanse Ministerie van Defensie 
- Arbeidsinspectie 
- leiddinggevenden 
- veil igheidsfunctionarissen 
- bedrijfs/huisartsen bij Defensie 
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 - toezicht op werkvloer 
- medezeggensschapsraad 
- (ex-)werknemer van Defensie 

i. Welk beleid is er voor het bli jven toepassen van chroom-6 en/of CARC in de toe-
komst? 

 
RISICO 
Algemene vragen 
22. Hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die ge-

relateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 
23. Zijn er blootstell ingen aan andere gevaarli jke stoffen die mogelijk deze relatie tussen 

effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC beïnvloeden? Zo 
ja, hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die 
gerelateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC in combinatie met de 
blootstell ing aan die andere gevaarli jke stoffen?  

24. Beïnvloedt leefomgeving, levensstijl  of genetische achtergrond (o.a. voeding, roken, 
water, buitenlucht) deze relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC? Zo ja, hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effec-
ten op de gezondheid die gerelateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of 
CARC in combinatie met leefomgeving, levensstijl of genetische achtergrond (o.a. voe-
ding, roken, water, buitenlucht)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
25. Wat is het risico op effecten op gezondheid als gevolg van blootstell ing aan chroom-6 

en/of CARC voor (ex-)medewerkers van Defensie, gegeven locatie, functie, werkzaam-
heden, werkomstandigheden, blootstell ingsduur, ti jdsperiode, beschermingsmaatrege-
len en andere blootstell ingen?  
(uitgangspunt hierbij is het risico op de gezondheid als gevolg van blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC) 

26. Hoe aannemelijk is het dat een door een (ex-)medewerker van Defensie gerapporteerd 
effect op de gezondheid het gevolg is van blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC, ge-
geven locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden, blootstell ingsduur, 
ti jdsperiode, beschermingsmaatregelen en andere blootstell ingen? 
(uitgangspunt hierbij is de aanwezigheid van een effect op de gezondheid en aanneme-
li jkheid door blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC) 

27. Is het mogelijk om een epidemiologisch onderzoek uit te voeren naar blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC en effecten op de gezondheid? Vereisten hiervoor zijn een duide-
li jk gedefinieerde studiepopulatie, objectieve blootstell ingskarakterisering, en objectie-
ve gezondheidskarakterisering. 

 
AANSPRAKELIJKHEID/JURIDISCH 
Vragen mbt Defensie situatie 
28. Wat is de procedure naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek? 

- Aansprakelijkheid Defensie 
- Erkenning 
- Bewijslast 
- Schadevergoeding 
- Verjaring 
- Nabestaanden 
- Hypotheek 
- Zorgverzekering 
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 MEDISCHE TESTEN/ONDERZOEK 
Algemene vragen 
29. Kan blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC in het l ichaam worden aange-

toond/gemeten 
(zowel ti jdens blootstell ingsperiode als achteraf)? 

30. Kan (l ichamelijk) medisch onderzoek uitwijzen of een bepaald effect op de gezondheid 
gerelateerd is aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

Vragen mbt Defensie situatie 
31. Wanneer heeft Defensie welk (l ichamelijk) medisch onderzoek voor (ex-)medewerkers 

van Defensie aangeboden? Welke afwegingen hebben plaatsgevonden voor de keuze 
hiervoor? 

32. Wie bepaalt welke (medische) onderzoeken worden uitgevoerd voor (ex-)medewerkers 
van Defensie? 
- kosten 
- op welke termijn 
- wie voert deze onderzoeken uit 
- communicatie hierover 

33. Wat is de procedure voor het consulteren van een arts door (ex-)medewerker van De-
fensie met betrekking tot: 
- rol huisarts en bedrijfsarts 
- blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC 

 
MANIER VAN ONDERZOEK DOEN RIVM-ONDERZOEK 
34. Hoe ziet de procedure voor het uitvoeren van het RIVM-onderzoek eruit met betrek-

king tot: 
- taken RIVM 
- transparantie RIVM-onderzoek 
- rol paritaire commissie 
- rol Ministerie van Defensie 
- rol GGD onderzoek 
- rol andere (onafhankelijke) wetenschappers / onderzoeken 
- duur onderzoek 
- financiering onderzoek 
- ti jdsperiode onderzoek 
- registratie voor het onderzoek 
- opstellen onderzoeksvragen 
- gebruik van informatie van (ex-)medewerkers 
- werving (ex-)medewerkers van Defensie 
- betrokkenheid (ex-)medewerkers van Defensie 
- informatievoorziening naar (ex-)medewerkers van Defensie 
- beantwoorden van vragen 
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WP1: Algehele coördinatie en management 
WP leader: RIVM 

WP3: Algemene vragen en blootstelling al-
gemeen chroom-6 en CARC en producten 
defensie situatie 
WP leader: RIVM 

WP4: Blootstelling Defensie situatie 
WP leader: Universiteit Utrecht 
 

WP5: Effecten 
WP leader: RIVM 
 
• Literatuuronderzoek 

 
• Gerapporteerde effecten Defensie situatie 

en mogelijkheid epidemiologisch onderzoek 

WP2: Manier van onderzoek doen RIVM-
onderzoek 
WP leader: RIVM 

BIJLAGE II: Beschrijving consortium en werkpakketten 
(WP’s)  

Per WP is  er een WP-leider, die verantwoordelijk is voor uitvoer van het onderzoek binnen het WP. 
Daarnaast zijn er per WP één of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van deel-
onderzoeken binnen het WP. De vraagnummers verwijzen naar de vraagnummers in de lijst met ge-
priori teerde en vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

WP6: Risico Defensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

Vraag 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 11. Trekker: 
RIVM 

Vraag 12-17, 22-24. Trekker: RIVM 

Vraag 18, 27. Trekker: RIVM 

Vraag 34. Trekker: RIVM 

Vraag 25-26. Trekker: RIVM 

Vraag 8, 9, 10. Trekker: Universiteit 
van Utrecht 
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WP9: Aansprakelijkheid/juridisch 
WP leader:  

WP7: Medische testen/onderzoek 
WP leader: RIVM 
 
• Algemene vragen medische tes-

ten/onderzoek 
 
• Defensie specifieke vragen medische tes-

ten/onderzoek 

WP8: Normen/recht op bescherming De-
fensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

• Normen/recht op bescherming algemeen 
 

• Normen/recht op bescherming Defensie 
situatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NB. WP9 i s  wel al ingericht. Vraag 28 i s echter nog niet vastgesteld door de Paritaire Commissie om 
ui tgewerkt te worden in een onderzoeksplan. 
 

Vraag 28. Trekker: 

Vraag 29, 30. Trekker: TNO 

Vraag 31-33. Trekker: RIVM 

Vraag 20. Trekker: TNO 

Vraag 21. Trekker: RIVM 
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 Samenvatting onderzoeksplan 

In het huidige onderzoeksplan van werkpakket 4 wordt de historische 
blootstelling aan chroom-6 van (ex-)defensiemedewerkers die werkzaam 
zijn geweest op POMS-sites in kaart gebracht. Binnen het werkpakket zal 
daartoe een algemene methode worden ontwikkeld voor karakterisering 
en kwantificering van beroepsmatige blootstelling aan chemische stoffen 
op de POMS-sites. Deze methode wordt vervolgens toegepast voor het 
schatten van blootstelling aan chroom-6 op de POMS-sites. De blootstel-
lingsschatting dient als input voor WP5 en WP6 om het gezondheidsrisico 
van deze blootstelling voor (ex-)defensiemedewerkers van de POMS-sites 
te kunnen bepalen. De te ontwikkelen generieke methode zal ook bruik-
baar moeten zijn om blootstelling aan andere chemische stoffen op de 
POMS sites te kunnen karakteriseren in een eventueel vervolgonderzoek 
en indien nodig voor andere locaties. Dit laatste zal echter meer voorwerk 
vereisen.  
 
Het huidige werkpakket is opgebouwd uit de volgende fases: 
 
Fase 1 Inventarisatiefase  

• Screening Defensie documentatie POMS-sites 
• Oriëntatie Openbare (wetenschappelijke) literatuur, Data-

bestanden en Internet 
Fase 2 Gesprekken met focusgroepen van (ex-)defensiemedewerkers 
Fase 3 Ontwikkeling algemene methode voor karakterisering en (zo 

mogelijk) kwantificering van beroepsmatige blootstelling aan 
chemische stoffen op de POMS-sites 

Fase 4  Opzetten en vullen blootstellingsmatrix voor blootstelling aan 
chroom-6 op de POMS-sites 

Fase 5 Opstellen historisch blootstellingsprofiel voor chroom-6 per 
functie per POMS-site  

Fase 6 Rapportage 

Publiekssamenvatting onderzoeksplan 

In het huidige onderzoeksplan van werkpakket 4 worden onderzoeksvra-
gen beantwoord over de historische blootstelling aan chroom-6 van (ex-) 
defensiemedewerkers, die werkzaam zijn geweest op POMS-sites. Op ba-
sis van beschikbare Defensie-documenten, relevante literatuur, gepubli-
ceerde metingen in vergelijkbare beroepssituaties en gesprekken met fo-
cusgroepen zal de blootstelling worden gekarakteriseerd en (zo mogelijk) 
gekwantificeerd. Deze geschatte blootstelling zal als input dienen voor 
WP5 en WP6 om het gezondheidsrisico van blootstelling aan chroom-6 
voor (ex-)defensiemedewerkers van de POMS-sites te kunnen beoordelen 
(WP6) dan wel om de haalbaarheid van een epidemiologisch onderzoek 
(WP5) te kunnen beoordelen. 
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 1 Algemene inleiding 

1.1 Organisatie van het onderzoek 

Het Ministerie van Defensie heeft aan het RIVM gevraagd om te onder-
zoeken wat de mogelijke gezondheidseffecten zijn voor (ex-
)medewerkers van Defensie ten gevolge van beroepsmatige blootstelling 
na gebruik van chroomhoudende verf en Chemical Agent Resistant Coa-
ting (CARC). Chroomhoudende verf en CARC is door Defensie gebruikt 
om militaire voertuigen te behandelen tegen corrosie en chemische stof-
fen. De (ex-) medewerkers melden verschillende typen gezondheids-
klachten, waarbij zij zich afvragen of die het gevolg zijn van de werk-
zaamheden met chroomhoudende verf en CARC. Vooral op POMS-locaties 
(Prepositioned Organisational Material Storages) van de NAVO werden 
deze stoffen gebruikt. De POMS-locaties bevinden zich in Brunssum, 
Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel. POMS-medewerkers 
zijn mogelijk ook aan andere gevaarlijke stoffen blootgesteld zoals asbest 
en dieseldampen. Ook op andere Defensielocaties zijn chroomhoudende 
verf en CARC gebruikt, daarnaast zijn ook hier andere gevaarlijke stoffen 
gebruikt. Het onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de POMS-
locaties en op blootstelling aan chroom-6 en CARC.  
Het RIVM zal bij het onderzoek ook andere organisaties en onderzoekers 
met relevante kennis betrekken voor zover nodig om het onderzoek zorg-
vuldig uit te voeren. Het onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM 
en wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstituten. 
Communicatie door het consortium over het onderzoek wordt gecoördi-
neerd door en afgestemd met het RIVM. Het consortium krijgt vertrouwe-
lijke informatie tot zijn beschikking. Door het deelnemen aan het consor-
tium verbinden consortiumpartijen zich aan de toepasselijke regels om-
trent geheimhouding die ook voor rijksambtenaren gelden. Elke consorti-
umpartij zal bij de uitvoer van het onderzoek de benodigde maatregelen 
nemen om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gege-
vens te garanderen. De werkwijze van het consortium en de afspraken 
binnen het consortium worden beschreven in een zogenaamd “consortium 
agreement”. 
Het onderzoek wordt begeleid door een Paritaire Commissie bestaande uit 
vier vertegenwoordigers van zowel werkgevers- als werknemerszijde, een 
onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk (wetenschappelijk) expert. 
Het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen OverheidsPersoneel) verzorgt 
het secretariaat van de Paritaire Commissie.  
Het onderzoek wordt getoetst door een inhoudelijke klankbordgroep.  
De resultaten zullen breed beschikbaar zijn, ook voor andere dan de con-
sortium partijen. 
 
1.2 Onderzoeksvragen 

Alle (ex-)medewerkers van Defensie die zich hebben geregistreerd bij het 
CAOP of ABP zijn uitgenodigd om hun vragen door te geven voor het on-
derzoek. Ook andere belanghebbenden, zoals vakbonden, Defensie, re-
gister-experts, letselschade-advocaten, Onderzoeksraad voor de Veilig-
heid en Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, hebben hun vragen 
doorgegeven. Vragen zijn ook afkomstig uit 12 informatiebijeenkomsten 
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 die in het najaar van 2014 en begin 2015 zijn georganiseerd voor (ex-) 
medewerkers.  
Er zijn meer dan 1.000 vragen doorgegeven om te onderzoeken. Alle 
doorgegeven vragen zijn geanalyseerd en gebundeld in onderzoeksvra-
gen. Tot nu toe heeft dat geleid tot het opstellen van 34 onderzoeksvra-
gen.  
Het RIVM heeft de lijst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidson-
derzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en 
CARC” voorgelegd aan de Paritaire Commissie vergadering van donder-
dag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie vergaderingen van don-
derdag 11 juni 2015 en van donderdag 9 juli 2015 is de lijst van onder-
zoeksvragen besproken.  
De volledige lijst met onderzoeksvragen is bijgevoegd in bijlage I. 
Het vaststellen van onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie is een 
belangrijke stap in het onderzoek omdat onderzoeksvragen de basis vor-
men voor de onderzoeksplannen en het onderzoek. De vastgestelde on-
derzoeksvragen geven aan welke vragen prioriteit hebben.  
 
1.3 Uitvoering van het onderzoek 

Het RIVM betrekt ook andere onderzoeksinstituten met relevante kennis 
bij het onderzoek voor zover nodig om het onderzoek zorgvuldig uit te 
voeren. Het onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM en wordt uit-
gevoerd door een consortium van onderzoeksinstituten. Het consortium is 
ingericht op basis van de lijst van opgestelde onderzoeksvragen. De on-
derzoeksinstituten in het consortium hebben de relevante en aantoonbare 
expertise die nodig is voor het onderzoeken en beantwoorden van de 
vastgestelde onderzoeksvragen. Daarom vormt en coördineert het RIVM 
een onderzoeksconsortium. De verantwoordelijkheid bij het inrichten van 
het consortium ligt bij het RIVM. Het consortium ontwerpt en voert het 
onderzoek uit.  
 
De consortium partijen zijn: 
• RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 
• Universiteit Utrecht (Institute for Risk Assessment Sciences) 
• TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek) 
 
Op basis van de lijst van onderzoeksvragen zijn een aantal zogenaamde 
werk pakketten (WP) ingericht voor het onderzoeken van bij elkaar ho-
rende onderzoeksvragen, zie bijlage II. Per WP is er een WP leider die 
verantwoordelijk is voor uitvoer van het onderzoek binnen het WP, en per 
WP zijn een of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor de uit-
voer van deelonderzoeken binnen het WP.  
Onderzoeksvragen die door de Paritaire Commissie zijn vastgesteld wor-
den door het consortium uitgewerkt in verschillende onderzoeksplannen 
per deelonderzoek (gebaseerd op de verschillende WP’s).  
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 2 Doel van WP4 en onderzoeksplan 

Het doel van het huidige onderzoeksplan van WP4 is het karakteriseren 
en (zo mogelijk) kwantificeren van de historische blootstelling aan 
chroom-6 van werknemers die op POMS-sites werkzaam zijn geweest. 
Hierbij is het van belang om te onderzoeken welke processen, functies, 
taken en handelingen op de verschillende POMS-sites plaatsvonden waar-
bij blootstelling aan chroom-6 mogelijk was, onder welke omstandighe-
den, met welke beheersmaatregelen en persoonlijke beschermingsmidde-
len, met welke duur en frequentie en of sprake was van directe en/of in-
directe blootstelling. 
 
Binnen WP4 zal daartoe een algemene methode worden ontwikkeld voor 
karakterisering en kwantificering van beroepsmatige blootstelling aan 
chemische stoffen op de POMS-sites, die na enige aanpassing in principe 
ook toegepast zou kunnen worden op andere Defensielocaties. Deze me-
thode wordt binnen het huidige onderzoek vervolgens toegepast voor het 
schatten van blootstelling aan chroom-6 op de POMS-sites. De generieke 
methode kan tevens worden gebruikt voor andere chemische stoffen op 
de POMS-sites dan wel na enige aanpassingen voor chroom-6 en andere 
gevaarlijke stoffen op andere Defensielocaties in eventueel vervolgonder-
zoek. 
 
In dit werkpakket zullen met name de onderzoeksvragen 8, 9 en 10 wor-
den opgepakt (zie bijlage I en Hoofdstuk 3). Dit zijn specifieke vragen ge-
richt op Defensie en betreffen blootstelling (inhalatoir, dermaal en oraal) 
aan chroom-6 (in detail) en andere chemische stoffen (inventarise-
rend/beschrijvend) voor (ex-)medewerkers van Defensie die werkzaam 
zijn geweest op de Nederlandse POMS-sites. Vanwege de onbekendheid 
van de samenstelling van CARC zal de blootstelling daaraan in het huidige 
onderzoeksplan alleen kwalitatief in kaart worden gebracht. 
 
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is de volgende fase-
ring in het onderzoeksplan aangebracht, welke verder wordt toegelicht in 
Hoofdstuk 4: 
 
Fase 1 Inventarisatiefase  

• Screening Defensie documentatie POMS-sites 
• Oriëntatie Openbare (wetenschappelijke) literatuur, Data-

bestanden en Internet 
Fase 2 Gesprekken met focusgroepen van (ex-)defensiemedewerkers 
Fase 3 Ontwikkeling algemene methode voor karakterisering en (zo 

mogelijk) kwantificering van beroepsmatige blootstelling aan 
chemische stoffen op de POMS-sites 

Fase 4  Opzetten en vullen blootstellingsmatrix voor blootstelling aan 
chroom-6 op de POMS-sites 

Fase 5 Opstellen historisch blootstellingsprofiel voor chroom-6 per 
functie per POMS-site  

Fase 6 Rapportage 
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 3 Onderzoeksvragen van WP4 

De onderzoeksvragen die in WP4 behandeld worden betreffen specifiek de 
Defensie situatie op de Nederlandse POMS-sites en zijn als volgt gefor-
muleerd (Bijlage I). 
 
8.  Wat was/is de blootstelling (inhalatoir, dermaal en oraal) aan 

chroom-6 en/of CARC voor (ex-)medewerkers van Defensie? Ge-
bruikmakend van beschikbare informatie (uit documenten van Minis-
terie van Defensie en gesprekken met (ex-)werknemers en eventueel 
vervolgonderzoek) over: 
• locatie 
• functie 
• werkzaamheden 
• werkomstandigheden 
• blootstellingsduur 
• tijdsperiode 
• beschermingsmaatregelen 

9.  Aan welke andere gevaarlijke stoffen werden (ex-)medewerkers van 
Defensie blootgesteld? 

10.  Wat was/is de blootstelling (inhalatoir, dermaal en oraal) aan deze 
andere gevaarlijke stoffen? 

 
Bovenstaande vragen zijn veelomvattend, mede gezien de waarschijnlijk-
heid van de aanwezigheid van andere gevaarlijke stoffen zoals diesel-
dampen, asbest (remvoeringen), lasrook en organische oplosmiddelen. 
Dit zou leiden tot veelomvattend en langdurig onderzoek. Vandaar dat 
het huidige onderzoeksplan zich zal beperken tot het kwantificeren van 
de blootstelling aan chroom-6 op de POMS locaties en daardoor een be-
perkte doorlooptijd zal hebben.    
 
4 Methode 

Het onderzoeksplan is opgesplitst in 6 fasen (zie Hoofdstuk 2). In fase 1 
worden de beschikbare documenten van het Ministerie van Defensie en 
andere bronnen (bijvoorbeeld Defensie VS) gescreend op relevante in-
formatie over de blootstelling aan choom-6, de gebruikte materialen, de 
functies, taken en handelingen die plaatsvonden op de POMS-sites en de 
omstandigheden waaronder dit gebeurde. Tevens zal de beschikbare in-
formatie van voormalige POMS-medewerkers over hun werkzaamheden 
op de POMS locaties in beschouwing worden genomen. Vervolgens wordt 
de informatie over materialen, werkzaamheden en processen op de POMS 
sites aangevuld door oriëntatie in de openbare literatuur en op internet. 
Bij de inventarisatie zullen alle gebruikte producten worden geïnventari-
seerd welke op de POMS-sites zijn gebruikt, dus ook de producten die 
geen chroom-6 (zoals CARC) bevatten. In deze fase zal afstemming 
plaatsvinden met WP3. In WP3 worden de Defensie-specifieke onder-
zoeksvragen opgepakt met betrekking tot welke gebruikte producten 
chroom-6 bevatten, welke CARC producten zijn gebruikt en wat de sa-
menstelling van deze producten was.  
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 In fase 2 worden gesprekken gevoerd met focusgroepen van (ex-
)werknemers met als doel processen, taken en handelingen met bloot-
stelling aan chroom-6 te doorgronden en te bezien of, en zo ja, in hoe-
verre deze verschillen in de tijd en tussen de POMS-sites. Het betreft dan 
vooral de aard van de processen, omstandigheden waaronder werd ge-
werkt, niveau van de voorzieningen, beheersmaatregelen en aard van de 
gebruikte materialen. Tijdens de bezoeken en gesprekken zal ook de his-
torische context worden meegenomen en zal worden geïnventariseerd 
welke veranderingen hebben plaatsgevonden in materialen, processen, 
arbobeleid en voorzieningen niveau (inclusief persoonlijke bescher-
mingsmiddelen) gedurende de relevante jaren. Op basis van o.a. de uit-
komsten in fase 1 en de relevantie en duur van de werkhistorie zal een 
selectie worden gemaakt uit de (voormalig) medewerkers die zich bij het 
meldpunt van het CAOP hebben geregistreerd. Deze personen zullen 
worden uitgenodigd om deel te nemen aan de focusgroep bijeenkomsten 
die POMS-specifiek zullen zijn en zo mogelijk op de (voormalige) POMS-
sites zullen plaatsvinden.  
 
In fase 3 zal een algemene methode voor karakterisering en kwantifice-
ring van beroepsmatige blootstelling aan chemische stoffen op de POMS-
sites worden ontwikkeld. Deze methode kan in een eventueel vervolgon-
derzoek tevens gebruikt worden voor andere chemische stoffen, die op de 
POMS-sites zijn gebruikt. Desgewenst kan de methode na enige aanpas-
singen voor chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen ook worden gebruikt 
voor andere Defensielocaties in een eventueel vervolgonderzoek.  
 
In fase 4 zal met behulp van deze methode worden getracht de bloot-
stelling aan chroom-6 te kwantificeren op taak- en handelingsniveau zo-
als o.a. bij het aanbrengen van coating, schuren en lassen (inclusief 
chroom-6 blootstelling t.g.v. lassen van roestvast staal (RVS) materiaal). 
Dit zal in eerste instantie gebeuren op basis van beschikbare, relevante 
(persoonlijke) meetgegevens uit Defensie-documenten gericht op de 
POMS-sites. Daarnaast worden meetgegevens gebruikt van vergelijkbare 
situaties/omstandigheden binnen Defensie (bijvoorbeeld bij andere een-
heden en krijgsmachtdelen) en zoals beschreven in de grijze en weten-
schappelijke literatuur. De Universiteit van Utrecht (IRAS) heeft boven-
dien toegang tot verschillende databases met in het bijzonder de EXPO-
SYN database met meer dan 24.000 persoonlijke chroommetingen 
(>8.000 persoonlijke chroom-6 metingen). Tevens kunnen mechanisti-
sche modellen worden gebruikt om de blootstelling te schatten (bijvoor-
beeld het Advanced Reach Tool of andere expert-gebaseerde blootstel-
lingsmodellen zoals het mechanistisch model van Stoffenmanager). Af-
hankelijk van de hoeveelheid beschikbare data zal zo nodig met behulp 
van Bayesiaanse statistische procedures de mix van voorgaande (subjec-
tieve) informatie en klassieke (frequentistische) data gecombineerd moe-
ten worden, teneinde alle aanwezige informatie in te brengen en alle on-
zekerheden mee te nemen. 
 
In fase 5 wordt een meerdimensionale blootstellingsmatrix voor bloot-
stelling aan chroom-6 opgeleverd met POMS specifieke schattingen voor 
de vijf POMS-sites te Brunssum, Coevorden, Ter Apel, Eygelshoven en 
Vriezenveen, voor de relevante periode. Door het koppelen van (func-
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 tie)scenario’s en individuele werkverledens op de POMS-sites aan de 
blootstellingsmatrix, moet het mogelijk zijn een kwalitatief (wel/niet 
blootgesteld geweest), semi-kwantitatief (niet, laag, middel, hoog) dan 
wel kwantitatief (µg/m3) historische blootstellingsprofiel te genereren, op 
functie dan wel op individueel niveau. Deze profielen kunnen vervolgens 
op verschillende manieren worden samengevat, bijvoorbeeld middels een 
schatting van persoonlijke cumulatieve blootstelling aan chroom-6 in 
µg/m3-jaren voor de periode dat een individu op een specifieke POMS-site 
heeft gewerkt of een daggemiddelde blootstelling (in ug/m3) gedurende 
een bepaalde periode. Deze blootstellingsgetallen/profielen moeten ver-
volgens de basis vormen voor de risicobeoordeling zoals die in WP6 zal 
plaatsvinden dan wel een rol spelen in de haalbaarheidsstudie voor een 
eventueel epidemiologisch onderzoek (WP5). 
 
Alle bevindingen van WP4 worden tenslotte in een afsluitende fase 6 in 
een Nederlandstalige rapportage verwerkt. Eventueel zal een Engelstalig 
artikel worden geschreven en ingediend voor publicatie in een weten-
schappelijk tijdschrift.  
 
5 Producten en tijdsplanning 

In onderstaande tabel is per fase de geschatte doorlooptijd aangegeven. 
De eindrapportage (maand 12) zal aan klankbordgroep worden voorge-
legd.  
 
Fase Omschrijving Tijdspad 
1 Inventarisatiefase  

• Screening Defensie documentatie POMS-
sites 

• Oriëntatie openbare literatuur en internet 

Maand 1-2  

2 Gesprekken met focusgroepen van (ex-) de-
fensiemedewerkers 

Maand 2-5 

3 Ontwikkeling algemene methode voor karak-
terisering en kwantificering van beroepsma-
tige blootstelling aan chemische stoffen op 
POMS-sites 

Maand 5-7  

4 Opzetten en vullen blootstellingsmatrix voor 
blootstelling chroom-6 op de POMS-sites  

Maand 5-10 
 

5 Opstellen historisch blootstellingsprofiel per 
functie per POMS-site voor chroom-6 

Maand 10-11  

6 Rapportage (inclusief het vervaardigen van 
een audiovisueel script en weergave van 
WP4)  

Maand 11-12 

 
De communicatie over blootstelling (WP4) zal worden gecoördineerd door 
het project team van het RIVM en worden afgestemd met WP3, WP5 en 
WP6.  
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 6 Voorbereidende activiteiten 

Om een eerste beeld te krijgen van de situatie op de POMS-sites en de 
mogelijke blootstelling(momenten), is binnen dit werkpakket reeds een 
aanvang gemaakt met de inventarisatiefase voordat het onderzoeksplan 
is vastgesteld door de Paritaire Commissie. Deze informatie is nodig voor 
de verdere detail-uitwerking van WP4 en dient tevens als input voor WP5 
en WP6. 
 
7 Interactie met andere WP’s 

De informatie die verzameld wordt in dit werkpakket dient als input voor 
WP6, het werkpakket gericht op het in kaart brengen van het gezond-
heidsrisico van blootstelling aan chroom-6 voor (ex)defensiemedewerkers 
van de POMS-sites. De in WP4 gegenereerde historische blootstellings-
profielen zullen de basis vormen voor de risico-evaluaties op functie en/of 
POMS-sites niveau. Ook zullen de blootstellingschattingen dienen als in-
put voor WP5, waar de kwaliteit van deze schattingen meegenomen zal 
moeten worden bij het evalueren van de haalbaarheid van een epidemio-
logische studie. Duidelijke afstemming vanaf het begin en gedurende de 
looptijden van de verschillende werkpakketten is zeer noodzakelijk.   
Tevens zal interactie plaatsvinden met WP8 daar waar het gaat over het 
naleven van regels, gebruik van beschermingsmiddelen, informatievoor-
ziening naar medewerkers etc. Mogelijk zullen de gesprekken met focus-
groepen gezamenlijk worden aangelopen. 
Verder is afstemming noodzakelijk met WP3 wat betreft de onderzoeks-
vragen over de gebruikte CARC en chroom-6 houdende producten (en de 
samenstelling van deze producten). De informatie die hierover in WP3 
wordt verzameld zal als input voor de karakterisering van de persoonlijke 
blootstelling in WP4 worden gebruikt.  
 
8 Beschrijving onderzoeksteam WP4 

Prof. Dr. Ir. H. Kromhout is als voltijds hoogleraar verbonden aan het 
Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit van 
Utrecht (UU). Hij is opgeleid als arbeidshygiënist en epidemioloog aan de 
Universiteit van Wageningen en heeft 35 jaar ervaring met het karakteri-
seren van beroepsmatige blootstelling aan een scala van chemische, bio-
logische en fysische agentia. Hij heeft meerdere grootschalige multinatio-
nale onderzoeksprojecten gecoördineerd, waarbij het karakteriseren en 
kwantificeren van historische blootstelling veelal centraal stond. 
 
Dr. Ir. R. Houba is als arbeidshygiënist verbonden aan het Nederlands 
Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL). Hij is opgeleid als 
arbeidshygiënist en epidemioloog aan de Universiteit van Wageningen. 
Karakteriseren van blootstelling op de werkplek en risicoschattingen voor 
werknemers zijn altijd de kern van zijn werkzaamheden geweest. Dit 
heeft hij gedaan vanuit verschillende invalshoeken, vanuit wetenschappe-
lijk onderzoek, vanuit preventieve advisering aan bedrijven, vanuit klini-
sche vraagstukken rondom beroepsziekten en vanuit expertises voor 
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 rechtbanken of verzekeringsmaatschappijen. Het beoordelen en schatten 
van historische blootstelling stond daarbij vaak centraal 
 
Drs. A.J. van der Meer is afgestudeerd in de milieugezondheidskunde, 
is gecertificeerd arbeidshygiënist, heeft de postdoctorale opleiding toxico-
logie afgerond en is geregistreerd als toxicoloog (ERT). Ze heeft 7 jaar bij 
TNO gewerkt als onderzoeker en projectleider blootstellingsonderzoek en 
daarna 10 jaar als adviseur voor de Marine (2003-2009) en daarna voor 
heel Defensie (2010-2013). Zij adviseerde over diverse gevaarlijke stof-
fen, maar niet over chroom-6/CARC. Sinds september 2013 werkt zij als 
zelfstandig consultant, onder andere vanuit het Expertisecentrum Toxico-
logie van PreventPartner.  
 
9 Begroting WP4 

De onderstaande begroting is opgesteld voor de totale doorlooptijd van 
het huidige onderzoeksplan tot oplevering van het rapport aan de klank-
bordgroep en daarop volgend de oplevering van het eindrapport.   

Taak Kosten (EUR) 
Coördinatie WP3 (inclusief afstemming met 
RIVM en tussen de WPs) 

€50.000 

Verwerking literatuur, werkplekonderzoek, fo-
cusgroepen, modellering, rapportage 

€167.000 

Reis- en verblijfskosten (inclusief focusgroepen) € 8.750 
Script en video WP4  €30.000 
Onvoorzien (10%) €25.575 
Totaal € 281.325,00 

€ 340.403,25         
inclusief 21% BTW 
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 BIJLAGE I: Vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire 
Commissie 

Het RIVM heeft de l i jst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarli jke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” voorgelegd aan de Paritaire 
Commissie vergadering van donderdag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie verga-
deringen van donderdag 11 juni 2015 en van donderdag 9 juli  2015 is de l i jst van onder-
zoeksvragen besproken.  
 
De volledige l i jst met onderzoeksvragen is hieronder weergegeven. De volgende categorie-
en en vragen zijn door de Paritaire Commissie op 11 juni 2015 en 9 juli  2015 vastgesteld om 
uitgewerkt te worden in onderzoeksplannen: 
• Categorie: Chroom-6, vraag 1-3 
• Categorie: CARC, vraag 4-6 
• Categorie: Blootstelling, vraag 7-10 
• Categorie: Kinetiek, vraag 11 
• Categorie: Effecten, vraag 12-17 en 18 
• Categorie: Normen/recht op bescherming, vraag 20-21 
• Categorie: Risico, vraag 22-27 
• Categorie: Medische testen/onderzoek, vraag 29-33 
• Categorie: Manier van onderzoek doen, vraag 34 
 
De vragen 19 (schadelijke effecten op milieu door chroom-6 en/of CARC) en 28 (juridische 
vragen en vragen over aansprakelijkheid) zijn in deze vergaderingen nog niet vastgesteld 
om uitgewerkt te worden in onderzoeksplannen door de Paritaire Commissie. 
 
Introductie 
 
De l i jst van onderzoeksvragen voor het RIVM-onderzoek “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarli jke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” is gebaseerd op de verzamelde 
vragen van alle belanghebbenden, waaronder (ex-)medewerkers van Defensie, Ministerie 
van Defensie, kamerbrieven en kamervragen, vakbonden, register-experts, letselschade 
advocaten, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en Onderzoeksraad voor de Veil ig-
heid.  
 
Op dit moment is deze l i jst van onderzoeksvragen een groeidocument omdat het verzame-
len van vragen van belanghebbenden nog door gaat. 
 
Alle vragen die door belanghebbenden zijn gesteld zijn gecategoriseerd. Alle verzamelde 
vragen van alle belanghebbenden zijn vertaald naar een (kortere) l i jst met onderzoeksvra-
gen, waarin al deze verzamelde vragen zijn verwerkt. Ook de onderzoeksvragen zijn op de-
zelfde wijze gecategoriseerd als de vragen van belanghebbenden, waardoor het transparant 
is welke vragen zijn gebruikt voor het formuleren van welke onderzoeksvragen.  
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 Als onderzoeksvragen zijn twee typen onderzoeksvragen te onderscheiden: 
a) Onderzoeksvragen die met algemeen (wetenschappelijk) l iteratuuronderzoek kunnen 

worden beantwoord. Dit zi jn onderzoeksvragen die niet specifiek voor de Defensie si-
tuatie hoeven te zijn. 

b) Specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situatie.  
Beantwoording van deze specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situa-
tie kan betekenen dat informatie op basis van onderzoeksvragen (a) en (b) gecombineerd 
moeten worden. Het signaleren van onvolledigheden in de kennis en informatie maakt ook 
deel uit van het beantwoorden van onderzoeksvragen, evenals het bepalen van de nood-
zaak tot verder onderzoek. 
 
Als er in de onderzoeksvragen wordt gesproken over (ex-)medewerkers van Defensie dan 
betekent dat in de bredere zin ook uitzendkrachten en burgerpersoneel dat niet in dienst 
was bij Defensie, maar die wel werkzaamheden hebben uitgevoerd voor Defensie.  
 
De vragen zijn opgesteld voor chroom-6 en CARC. Voor andere gevaarli jke stoffen zouden 
dezelfde onderzoeksvragen opgesteld kunnen worden. 
Het RIVM coördineert het onderzoek en dit kan betekenen dat specifieke vragen ook door 
andere partijen/experts buiten het RIVM kunnen worden beantwoord. 
 
Onderzoeksvragen 
 
Hieronder staan de onderzoeksvragen per categorie, en per categorie is het onderscheid 
gemaakt tussen vragen die met algemeen (wetenschappelijk) l iteratuur kunnen worden 
onderzocht (zogenaamde algemene vragen) en specifieke vragen met betrekking tot de De-
fensie situatie (zogenaamde vragen mbt Defensie situatie). 
 
CHROOM-6 
Algemene vragen 
1. Wat is chroom(-6)? 

a. Wat zijn de verschijningsvormen van chroom? 
b. Heeft chroom een essentiële functie in het l ichaam? 
c. Wat zijn de eigenschappen van chroom-6 (o.a. fysisch- chemische eigenschappen)? 
d. Waar wordt chroom-6 toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
2. Welke producten waarmee bij Defensie is gewerkt bevatten chroom-6 (per locatie, 

werkzaamheden, ti jdsperiode)? 
3. Welke gehaltes aan chroom-6 bevatten deze producten (per locatie, werkzaamheden, 

ti jdsperiode)? 
 
CARC (chemical agent resistant coating) 
Algemene vragen 
4. Wat is CARC? 

a. Wat is de samenstell ing van CARC? 
b. Wat zijn de eigenschappen van CARC (o.a. fysisch- chemische eigenschappen)? 
c. Waar wordt CARC toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
5. Welke producten zijn bij Defensie gebruikt als CARC (per locatie, werkzaamheden, 

ti jdsperiode)?  
6. Wat was de samenstell ing van deze producten (per locatie, werkzaamheden, ti jdsperi-

ode)?  
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 BLOOTSTELLING 
Algemene vragen 
7. Hoe kun je met chroom-6 en/of CARC in contact komen? 

a. In welke materialen/producten zit chroom-6 en/of CARC, incl. de producten die 
door de consument worden gebruikt? 

b. Wat is de blootstell ing aan chroom-6 (inhalatoir, dermaal en oraal) via de leefom-
geving of levensstijl  (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

c. In welke arbeidssituaties, bij welke werkzaamheden en in welke ti jdsperiodes (bui-
ten Defensie) is blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC mogelijk (inhalatoir, der-
maal en oraal) en wat is daarbij de blootstell ing? 

Vragen mbt Defensie situatie 
8. Wat was/is de blootstell ing (inhalatoir, dermaal en oraal) aan chroom-6 en/of CARC 

voor (ex-)medewerkers van Defensie? 
Gebruikmakend van beschikbare informatie (uit documenten van Ministerie van Defen-
sie en gesprekken met (ex-)werknemers en eventueel vervolgonderzoek) over: 
- locatie 
- functie 
- werkzaamheden 
- werkomstandigheden 
- blootstell ingsduur 
- ti jdsperiode 
- beschermingsmaatregelen 

9. Aan welke andere gevaarli jke stoffen werden (ex-)medewerkers van Defensie blootge-
steld? 

10. Wat was/is de blootstell ing (inhalatoir, dermaal en oraal) aan deze andere gevaarli jke 
stoffen? 
 

KINETIEK 
Algemene vragen 
11. Wat doet het l ichaam met chroom-6 en/of CARC? 

a. Opname 
b. Verdeling 
c. Omzetting 
d. Uitscheiding 

 
EFFECTEN 
Algemene vragen 
12. Welke effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstell ing aan chroom-6 en/of 

CARC? En wat is de ti jdsduur tussen blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC en openba-
ren van de effecten op de gezondheid? 

13. In hoeverre zijn er nog onvolledigheden in de kennis en informatie met betrekking tot 
effecten op de gezondheid en relatie met blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

14. Welke effecten op de gezondheid voor familieleden en nageslacht zijn gerelateerd aan 
blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

15. Welke zeer vroege effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC? 

16. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 
en/of CARC sprake van een interactie met leefomgeving, levensstijl  en genetische ach-
tergrond (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

17. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 
en/of CARC sprake van een interactie met andere gevaarli jke stoffen? 
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 Vragen mbt Defensie situatie 
18. Welke effecten op de gezondheid worden er gerapporteerd door (ex-)medewerkers 

van Defensie (gespecificeerd voor locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandighe-
den, blootstell ingsduur, ti jdsperiode)? 

19. Worden schadelijke effecten op het milieu door gebruik chroom-6 en/of CARC ook on-
derzocht? Zo ja, wat zijn deze effecten? 

 
NORMEN/RECHT OP BESCHERMING 
Algemene vragen 
20. In de ti jd: 

a. Sinds wanneer is er bekend dat chroom-6 en/of CARC schadelijk is voor de gezond-
heid (op basis van wetenschappelijke l iteratuur)? 

b. Wat waren/zijn normen van chroom-6 en/of CARC voor de algemene populatie? 
c. Wat zijn de gezondheidskundige adviezen geweest voor arbeidsnormering van 

chroom-6 en/of CARC?  
d. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC voor werkne-

mers die met chroom-6 en/of CARC werken? 
e. Met welke beschermingsmaatregelen diende/dient een werkgever zijn werkne-

mers tegen blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC te beschermen (stand van de 
techniek)? 

f. In hoeverre waren bovenstaande punten afwijkend voor andere (commerciële) or-
ganisaties vergeleken met de situatie bij Defensie? 

Vragen mbt Defensie situatie 
21. In de ti jd: 

a. Sinds wanneer is er bij (de verschil lende lagen bij) Defensie bekend dat chroom-6 
en/of CARC schadelijk is voor de gezondheid? Hoe werd dat bekend gemaakt bin-
nen Defensie of hoe werden (ex-)medewerkers van Defensie hierover geïnfor-
meerd?  

b. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC voor (ex-
)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En zijn deze na-
geleefd? 

c. Wat waren/zijn de gebruiken binnen Defensie voor (ex-)werknemers van Defensie 
die met chroom-6 en/of CARC werken? En zijn deze nageleefd? 

d. Wat was/is het arbogericht beleid binnen Defensie voor (ex-)werknemers van De-
fensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

e. Wat was/is de zorgplicht van Defensie voor (ex-)werknemers van Defensie die met 
chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

f. Welke beschermingsmaatregelen werden/worden bij Defensie toegepast om (ex-
)medewerkers van Defensie te beschermen tegen blootstell ing aan chroom-6 en/of 
CARC (afhankelijk per locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden en 
tijdsperiode) (stand van de techniek)?  

g. Welke afwegingen hebben plaatsgevonden over het al dan niet bli jven toepassen 
van chroom-6 en/of CARC, toen de effecten op de gezondheid bekend werden? 
Wie was daarvoor verantwoordelijk?  

h. Wat was de rol/verantwoordelijkheid met betrekking tot het naleven van nor-
men/arbowetgeving/arbogerichtbeleid/zorgplicht van: 
- Nederlandse Ministerie van Defensie 
- Amerikaanse Ministerie van Defensie 
- Arbeidsinspectie 
- leiddinggevenden 
- veil igheidsfunctionarissen 
- bedrijfs/huisartsen bij Defensie 
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 - toezicht op werkvloer 
- medezeggensschapsraad 
- (ex-)werknemer van Defensie 

i. Welk beleid is er voor het bli jven toepassen van chroom-6 en/of CARC in de toe-
komst? 

 
RISICO 
Algemene vragen 
22. Hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die ge-

relateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 
23. Zijn er blootstell ingen aan andere gevaarli jke stoffen die mogelijk deze relatie tussen 

effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC beïnvloeden? Zo 
ja, hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die 
gerelateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC in combinatie met de 
blootstell ing aan die andere gevaarli jke stoffen?  

24. Beïnvloedt leefomgeving, levensstijl  of genetische achtergrond (o.a. voeding, roken, 
water, buitenlucht) deze relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC? Zo ja, hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effec-
ten op de gezondheid die gerelateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of 
CARC in combinatie met leefomgeving, levensstijl of genetische achtergrond (o.a. voe-
ding, roken, water, buitenlucht)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
25. Wat is het risico op effecten op gezondheid als gevolg van blootstell ing aan chroom-6 

en/of CARC voor (ex-)medewerkers van Defensie, gegeven locatie, functie, werkzaam-
heden, werkomstandigheden, blootstell ingsduur, ti jdsperiode, beschermingsmaatrege-
len en andere blootstell ingen?  
(uitgangspunt hierbij is het risico op de gezondheid als gevolg van blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC) 

26. Hoe aannemelijk is het dat een door een (ex-)medewerker van Defensie gerapporteerd 
effect op de gezondheid het gevolg is van blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC, ge-
geven locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden, blootstell ingsduur, 
ti jdsperiode, beschermingsmaatregelen en andere blootstell ingen? 
(uitgangspunt hierbij is de aanwezigheid van een effect op de gezondheid en aanneme-
li jkheid door blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC) 

27. Is het mogelijk om een epidemiologisch onderzoek uit te voeren naar blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC en effecten op de gezondheid? Vereisten hiervoor zijn een duide-
li jk gedefinieerde studiepopulatie, objectieve blootstell ingskarakterisering, en objectie-
ve gezondheidskarakterisering. 

 
AANSPRAKELIJKHEID/JURIDISCH 
Vragen mbt Defensie situatie 
28. Wat is de procedure naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek? 

- Aansprakelijkheid Defensie 
- Erkenning 
- Bewijslast 
- Schadevergoeding 
- Verjaring 
- Nabestaanden 
- Hypotheek 
- Zorgverzekering 
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 MEDISCHE TESTEN/ONDERZOEK 
Algemene vragen 
29. Kan blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC in het l ichaam worden aange-

toond/gemeten 
(zowel ti jdens blootstell ingsperiode als achteraf)? 

30. Kan (l ichamelijk) medisch onderzoek uitwijzen of een bepaald effect op de gezondheid 
gerelateerd is aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

Vragen mbt Defensie situatie 
31. Wanneer heeft Defensie welk (l ichamelijk) medisch onderzoek voor (ex-)medewerkers 

van Defensie aangeboden? Welke afwegingen hebben plaatsgevonden voor de keuze 
hiervoor? 

32. Wie bepaalt welke (medische) onderzoeken worden uitgevoerd voor (ex-)medewerkers 
van Defensie? 
- kosten 
- op welke termijn 
- wie voert deze onderzoeken uit 
- communicatie hierover 

33. Wat is de procedure voor het consulteren van een arts door (ex-)medewerker van De-
fensie met betrekking tot: 
- rol huisarts en bedrijfsarts 
- blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC 

 
MANIER VAN ONDERZOEK DOEN RIVM-ONDERZOEK 
34. Hoe ziet de procedure voor het uitvoeren van het RIVM-onderzoek eruit met betrek-

king tot: 
- taken RIVM 
- transparantie RIVM-onderzoek 
- rol paritaire commissie 
- rol Ministerie van Defensie 
- rol GGD onderzoek 
- rol andere (onafhankelijke) wetenschappers / onderzoeken 
- duur onderzoek 
- financiering onderzoek 
- ti jdsperiode onderzoek 
- registratie voor het onderzoek 
- opstellen onderzoeksvragen 
- gebruik van informatie van (ex-)medewerkers 
- werving (ex-)medewerkers van Defensie 
- betrokkenheid (ex-)medewerkers van Defensie 
- informatievoorziening naar (ex-)medewerkers van Defensie 
- beantwoorden van vragen 
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WP1: Algehele coördinatie en management 
WP leader: RIVM 

WP3: Algemene vragen en blootstelling al-
gemeen chroom-6 en CARC en producten 
defensie situatie 
WP leader: RIVM 

WP4: Blootstelling Defensie situatie 
WP leader: Universiteit Utrecht 
 

WP5: Effecten 
WP leader: RIVM 
 
• Literatuuronderzoek 

 
• Gerapporteerde effecten Defensie situatie 

en mogelijkheid epidemiologisch onderzoek 

WP2: Manier van onderzoek doen RIVM-
onderzoek 
WP leader: RIVM 

BIJLAGE II: Beschrijving consortium en werkpakketten 
(WP’s)  

Per WP is  er een WP-leider, die verantwoordelijk is voor uitvoer van het onderzoek binnen het WP. 
Daarnaast zijn er per WP één of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van deel-
onderzoeken binnen het WP. De vraagnummers verwijzen naar de vraagnummers in de lijst met ge-
priori teerde en vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

WP6: Risico Defensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

Vraag 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 11. Trekker: 
RIVM 

Vraag 12-17, 22-24. Trekker: RIVM 

Vraag 18, 27. Trekker: RIVM 

Vraag 34. Trekker: RIVM 

Vraag 25-26. Trekker: RIVM 

Vraag 8, 9, 10. Trekker: Universiteit 
van Utrecht 
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WP9: Aansprakelijkheid/juridisch 
WP leader:  

WP7: Medische testen/onderzoek 
WP leader: RIVM 
 
• Algemene vragen medische tes-

ten/onderzoek 
 
• Defensie specifieke vragen medische tes-

ten/onderzoek 

WP8: Normen/recht op bescherming De-
fensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

• Normen/recht op bescherming algemeen 
 

• Normen/recht op bescherming Defensie 
situatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NB. WP9 i s  wel al ingericht. Vraag 28 i s echter nog niet vastgesteld door de Paritaire Commissie om 
ui tgewerkt te worden in een onderzoeksplan. 
 
 

Vraag 28. Trekker: 

Vraag 29, 30. Trekker: TNO 

Vraag 31-33. Trekker: RIVM 

Vraag 20. Trekker: TNO 

Vraag 21. Trekker: RIVM 
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 Samenvatting onderzoeksplan 

In werkpakket 5 (WP5) ‘effecten’ worden twee deelonderzoeken (I en II) 
uitwerkt in twee aparte projectplannen. Binnen het onderhavige project-
plan wordt deelonderzoek I uitgewerkt. In deelonderzoek I zal met een 
uitgebreid wetenschappelijke brononderzocht bekeken worden voor welke 
effecten op de gezondheid er bekend is dat ze gerelateerd kunnen zijn 
aan blootstelling aan Chroom-6.  
Voordat de individuele projectplannen zijn gestart heeft er een inventari-
satiefase plaatsgevonden binnen het gehele “Gezondheidsonderzoek ge-
bruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC”. De in-
ventarisatiefase had als doel alle vragen te identificeren die bij de be-
langhebbenden (inclusief de (ex-) medewerkers van defensie) spelen, zo 
ook de vragen over aandoeningen / symptomen. Om uit te gaan van de 
vragen die bij de belanghebbenden spelen worden in dit project eerst alle 
aandoeningen en symptomen samengevat die door de belanghebbenden, 
inclusief (ex-)medewerkers van Defensie, zijn gerapporteerd tijdens deze 
inventarisatiefase (deelproject 1.A).  
 
Daarna zal in kaart worden gebracht per gerapporteerde aandoening / 
symptoom wat er in de wetenschappelijke bronnen bekend is in relatie tot 
blootstelling aan chroom-6 (deelproject 1.B).  
Dit onderzoek zal vanuit twee bronnen worden uitgevoerd.  
1.B.1 rapporten van onderzoeksinstellingen / commissies: gezondheidsef-
fecten in relatie tot Chroom-6 blootstelling worden samengevat die al 
eerder zijn gepubliceerd in rapporten van onderzoeksinstellingen / com-
missies. Daarbij wordt zo nodig een literatuur update gedaan vanaf het 
jaar van publicatie van het rapport.  
1.B.2 primaire wetenschappelijke literatuur: een uitgebreide zoekstrate-
gie in de primaire wetenschappelijke literatuur naar de relatie van 
Chroom-6 blootstelling voor de gezondheidseffecten die niet in de rappor-
ten van de onderzoeksinstellingen / commissies zijn beschreven, maar 
die wel zijn gerapporteerd door de belanghebbenden (deelproject 1A). 
Deze zoekstrategie zal vanuit een uitgebreide zoekstrategie naar gezond-
heidseffecten en Chroom 6 worden gedaan (1.B.2). Dat zegt iets over de 
mogelijke gezondheidseffecten in relatie tot Chroom-6.  
Het volledige brononderzoek (deelproject 1.B.1 en 1.B.2) zal resulteren in 
een samenvattende tabel met de blootstelling-effect gegevens over de 
klachten (effecten). Dit zal worden aangevuld met andere gegevens uit 
de literatuur studies, zoals type studie (humaan of dierstudie), type 
blootstelling,  de laagste dosering die een effect veroorzaakt heeft, moge-
lijke interactie met andere gevaarlijke stoffen, effecten van leefomgeving 
/ genetische achtergrond. Dit zal als input dienen voor WP6 ‘risico defen-
sie situatie’. WP6 zal met deze gegevens zo mogelijk een risicobeoorde-
ling uitvoeren. De bevindingen van de gezondheidseffecten van deelon-
derzoek I van WP5 zullen in een review worden samengevat, mits ze vol-
doende aanvullende informatie opleveren t.o.v. de al eerder verschenen 
rapporten en literatuur.  
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 Publiekssamenvatting onderzoeksplan 

In dit projectplan wordt een van de twee deelprojecten van werkpakket 5 
uitgewerkt. Er wordt onderzocht wat er bekend is over de symptomen 
/aandoeningen, die zijn gerapporteerd door belanghebbenden in de in-
ventarisatiefase, in de wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de 
blootstelling aan Chroom-6. De bevindingen worden per type aandoening 
samengevat. Dit zal als input dienen voor WP6: risico defensie situatie. 

1 Algemene inleiding 

1.1 Organisatie van het onderzoek 

Het ministerie van Defensie heeft aan het RIVM gevraagd om te onder-
zoeken wat de mogelijke effecten voor de gezondheid zijn voor (ex-) me-
dewerkers van Defensie na gebruik van chroomhoudende verf en Chemi-
cal Agent Resistant Coating (CARC). Chroomhoudende verf en CARC 
wordt door Defensie gebruikt om militaire voertuigen te behandelen te-
gen corrosie en chemische stoffen. De (ex-)medewerkers melden ver-
schillende typen gezondheidsklachten, waarbij zij zich afvragen of die het 
gevolg zijn van de werkzaamheden met chroomhoudende verf en CARC. 
Vooral op POMS-locaties (Prepositioned Organisational Material Storages) 
van de NAVO werden deze stoffen gebruikt. De POMS-locaties bevinden 
zich in Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel. 
Maar POMS-medewerkers zijn mogelijk ook aan andere gevaarlijke stof-
fen blootgesteld. Ook op andere locaties zijn chroomhoudende verf en 
CARC gebruikt, daarnaast zijn ook hier andere gevaarlijke stoffen ge-
bruikt. Het onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de POMS-
locaties en op blootstelling aan chroom-6 en CARC. Het RIVM zal bij het 
onderzoek ook andere organisaties en onderzoekers met relevante kennis 
betrekken voor zover nodig om het onderzoek zorgvuldig uit te voeren. 
Het onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM en wordt uitgevoerd 
door een consortium van onderzoeksinstituten. Communicatie door het 
consortium over het onderzoek wordt gecoördineerd door en afgestemd 
met het RIVM. Het consortium krijgt vertrouwelijke informatie tot zijn be-
schikking. Door het deelnemen aan het consortium verbinden consorti-
umpartijen zich aan de toepasselijke regels omtrent geheimhouding die 
ook voor rijksambtenaren gelden. Elke consortiumpartij zal bij de uitvoer 
van het onderzoek de benodigde maatregelen nemen om de vertrouwe-
lijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevens te garanderen. De 
werkwijze van het consortium en de afspraken binnen het consortium 
worden beschreven in een consortium agreement. 
Het onderzoek wordt begeleid door een Paritaire Commissie bestaande uit 
vier vertegenwoordigers van zowel werkgevers- als werknemerszijde, een 
onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk (wetenschappelijk) expert. 
Het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen OverheidsPersoneel) verzorgt 
het secretariaat van de Paritaire Commissie.  
Het onderzoek wordt getoetst door een inhoudelijke klankbordgroep.  
De resultaten zullen breed beschikbaar zijn, ook voor andere dan de con-
sortium partijen. 
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 1.2 Onderzoeksvragen 

Alle (ex-)medewerkers van Defensie die zich hebben geregistreerd bij het 
CAOP of ABP zijn uitgenodigd om hun vragen door te geven voor het on-
derzoek. Ook andere belanghebbenden, zoals vakbonden, Defensie, re-
gister-experts, letselschade-advocaten, Onderzoeksraad voor de Veilig-
heid en Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, hebben hun vragen 
doorgegeven. Vragen zijn ook afkomstig uit de 12 informatiebijeenkom-
sten die in het najaar van 2014 en begin 2015 zijn georganiseerd voor 
(ex-)medewerkers.  
Er zijn meer dan 1.000 vragen doorgegeven om te onderzoeken. Alle 
doorgegeven vragen zijn geanalyseerd en gebundeld in onderzoeksvra-
gen. Tot nu toe heeft dat geleid tot het opstellen van 34 onderzoeksvra-
gen.  
Het RIVM heeft de lijst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidson-
derzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en 
CARC” voorgelegd aan de Paritaire Commissie vergadering van donder-
dag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie vergaderingen van don-
derdag 11 juni 2015 en van donderdag 9 juli 2015 is de lijst van onder-
zoeksvragen besproken.  
De volledige lijst met onderzoeksvragen is bijgevoegd in bijlage I. 
Het vaststellen van onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie is een 
belangrijke stap in het onderzoek omdat onderzoeksvragen de basis vor-
men voor de onderzoeksplannen en het onderzoek. De vastgestelde on-
derzoeksvragen geven aan welke vragen prioriteit hebben.  
 
1.3 Uitvoering van het onderzoek 

Het RIVM betrekt ook andere onderzoeksinstituten met relevante kennis 
bij het onderzoek voor zover nodig om het onderzoek zorgvuldig uit te 
voeren. Het onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM en wordt uit-
gevoerd door een consortium van onderzoeksinstituten. Het consortium is 
ingericht op basis van de lijst van opgestelde onderzoeksvragen. De on-
derzoeksinstituten in het consortium hebben de relevante en aantoonbare 
expertise die nodig is voor het onderzoeken en beantwoorden van de 
vastgestelde onderzoeksvragen. Daarom vormt en coördineert het RIVM 
een onderzoeksconsortium. De verantwoordelijkheid bij het inrichten van 
het consortium ligt bij het RIVM. Het consortium ontwerpt en voert het 
onderzoek uit.  
 
De consortium partijen zijn: 
• RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 
• Universiteit Utrecht 
• TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek) 
 
Op basis van de lijst van onderzoeksvragen zijn een aantal zogenaamde 
werk pakketten (WP) ingericht voor het onderzoeken van bij elkaar ho-
rende onderzoeksvragen, zie bijlage II. Per WP is er een WP leider die 
verantwoordelijk is voor uitvoer van het onderzoek binnen het WP, en per 
WP zijn er een of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor de uit-
voer van deelonderzoeken binnen het WP.  
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 Onderzoeksvragen die door de Paritaire Commissie zijn vastgesteld wor-
den door het consortium uitgewerkt in verschillende onderzoeksplannen 
per deelonderzoek (gebaseerd op de verschillende WP’s).  
 
2 Doel van WP5 en onderzoeksplan 

De onderzoeksvraag die in dit onderzoeksplan wordt beschreven valt on-
der Werkpakket 5 (“Effecten”). In dit werkpakket ligt de focus op de ge-
zondheidseffecten van chroom-6 en/of CARC in algemene zin en  
Specifiek voor de (ex)-medewerkers van Defensie. 
 
Binnen WP5 zullen er 2 deelonderzoeken worden uitgevoerd: 
Deelonderzoek I. Beantwoording van de onderzoeksvragen 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 22, 23 en 24.  
Deelonderzoek II. Beantwoording van vraag onderzoeksvragen 18 en 27.  
 
De twee deelonderzoeken die elk uit verschillende onderdelen bestaan, 
zullen in aparte onderzoeksplannen worden uitgewerkt. In figuur 1 wordt 
een overzicht gegeven van de deelonderzoeken en de verschillende on-
derdelen en hun onderlinge samenhang. Het resultaat van deelproject 1A 
vormt input voor de zoekstrategie van het literatuuronderzoek dat wordt 
uitgevoerd in deelproject 1B. De resultaten van deelonderzoek I vormen 
een belangrijke input bij het bepalen van welke gezondheidseffecten zul-
len worden meegenomen in de verschillende onderdelen van deelonder-
zoek II. Ook moet deelproject I informatie opleveren over de tijd die zit 
tussen de blootstelling en het optreden van effecten, en informatie leve-
ren over mogelijk verstorende variabelen die van belang is om mee te 
nemen in deelonderzoek II. 
 

 
Figuur 1. Overzicht van de verschillende onderdelen van werkpakket 5 en hun onderlinge sa-
menhang 
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 Dit onderhavige onderzoeksplan richt zich op deelonderzoek (I) van WP5. 
Er zal een wetenschappelijk literatuuronderzoek worden uitgevoerd over 
welke gezondheidseffecten gerelateerd (kunnen) zijn aan Chroom-6 en/of 
CARC blootstelling. Dit huidige projectplan richt zich alleen op de effecten 
na blootstelling aan Chroom-6 en niet aan CARC. Afhankelijk van de re-
sultaten van WP3 ‘algemene vragen Chroom-6 en / of CARC’ waarin 
wordt onderzocht: ‘wat is CARC?’ kan in de toekomst een nieuw onder-
zoeksplan worden geschreven voor componenten van CARC. Dit plan zal 
dan opnieuw worden voorgelegd aan de inhoudelijke klankbordgroep en 
de paritaire commissie.  
 
3 Onderzoeksvragen van WP5 

De onderzoeksvragen staan hieronder en in bijlage I geformuleerd. Het 
overkoepelende doel van dit deelonderzoek naar aanleiding van deze vra-
gen is: 1) welke aandoeningen / symptomen zijn door belanghebbenden 
gerapporteerd in de inventarisatiefase en 2) welke effecten op de ge-
zondheid kunnen gerelateerd zijn aan blootstelling aan Chroom-6 en wat 
is de blootstellings-effect relatie? Bij het beantwoorden van deze vraag 
zullen de volgende punten ook aan bod komen: 1) de gezondheidseffec-
ten op het nageslacht, 2) de effecten of interactie met van leefstijlfacto-
ren, genetische achtergrond en leefomgeving, 3) de tijdsduur tussen 
blootstelling en het openbaren van de ziekte, 4) interactie met andere 
gevaarlijke stoffen.   
 
3.1 Onderzoeksvragen Effecten 

Algemene vragen (deelproject I literatuuronderzoek)  

Welke effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstelling aan 
chroom-6 en/of CARC? En wat is de tijdsduur tussen blootstelling aan 
chroom-6 en/of CARC en openbaren van de effecten op de gezondheid? 
12 Welke effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstelling 

aan chroom-6 en/of CARC? En wat is de tijdsduur tussen blootstelling 
aan chroom-6 en/of CARC en openbaren van de effecten op de ge-
zondheid? 

13 In hoeverre zijn er nog onvolledigheden in de kennis en informatie 
met betrekking tot effecten op de gezondheid en relatie met bloot-
stelling aan chroom-6 en/of CARC? 

14 Welke effecten op de gezondheid voor familieleden en nageslacht zijn 
gerelateerd aan blootstelling aan chroom-6 en/of CARC? 

15 Welke zeer vroege effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan 
blootstelling aan chroom-6 en/of CARC? 

16 Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstelling 
aan chroom-6 en/of CARC sprake van een interactie met leefomge-
ving, levensstijl en genetische achtergrond (o.a. voeding, roken, wa-
ter, buitenlucht)? 

17 Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstelling 
aan chroom-6 en/of CARC sprake van een interactie met andere ge-
vaarlijke stoffen? 
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 Vragen mbt Defensie situatie (deelproject II) 
18 Welke effecten op de gezondheid worden er gerapporteerd door (ex-) 

medewerkers van Defensie (gespecificeerd voor locatie, functie, 
werkzaamheden, werkomstandigheden, blootstellingsduur, tijdsperi-
ode)? 

 
3.2 Onderzoeksvragen Risico 

Algemene vragen (deelproject I literatuuronderzoek) 

22 Hoe ziet de blootstelling-effect relatie eruit voor de effecten op de 
gezondheid die gerelateerd zijn aan de blootstelling aan chroom-6 
en/of CARC? 

23 Zijn er blootstellingen aan andere gevaarlijke stoffen die mogelijk de-
ze relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstelling aan 
chroom-6 en/of CARC beïnvloeden? Zo ja, hoe ziet de blootstelling-
effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die gerelateerd 
zijn aan de blootstelling aan chroom-6 en/of CARC in combinatie met 
de blootstelling aan die andere gevaarlijke stoffen?  

24 Beïnvloedt leefomgeving, levensstijl of genetische achtergrond (o.a. 
voeding, roken, water, buitenlucht) deze relatie tussen effecten op de 
gezondheid en blootstelling aan chroom-6 en/of CARC? Zo ja, hoe 
ziet de blootstelling-effect relatie eruit voor de effecten op de ge-
zondheid die gerelateerd zijn aan de blootstelling aan chroom-6 en/of 
CARC in combinatie met leefomgeving, levensstijl of genetische ach-
tergrond (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

 
Herformuliering onderzoeksvragen 
Het verschil tussen de vragen over effecten en risico is minimaal (dit 
geldt voor vraag 16 -24; vraag 12-22 en vraag 17-23). Aanvullend daar-
op is er eigenlijk één overkoepelende onderzoeksvraag die wordt onder-
zocht in dit project: welke effecten op de gezondheid kunnen gerelateerd 
zijn aan blootstelling aan chroom-6 en wat is de blootstellings-effect rela-
tie? (Deze vraag omvat onderzoeksvraag 12, 13, 15 en 22 mits je onder 
de effecten de zeer vroege en de langere termijn effecten verstaat (vraag 
15). En als alle beschikbare informatie wordt samenvat, zoals nu het plan 
is, dan zul je ook de hiaten in de kennis adresseren (vraag 13)).  
De overkoepelende onderzoeksvraag wordt beantwoord in deelonderzoek 
1.B.2 aan de hand van de aandoeningen en symptomen die door de be-
langhebbende zijn benoemd in deelonderzoek 1.B.1. Bij het beantwoor-
den van de vraag uit deelonderzoek 1.B.2 moet ook rekening worden ge-
houden met eventueel andere factoren die de effecten op de gezondheid 
van Chroom-6 kunnen beïnvloeden (denk daarbij o.a. aan leefstijl, andere 
gevaarlijke stoffen (onderzoeksvraag 14,16,17,23,24). Deze factoren zijn 
nu weergegeven in subvragen van de hergeformuleerde onderzoeksvraag 
2 a-d hieronder)). Dit leidt tot onderstaande onderzoeksvragen:  
 
Onderzoeksvragen: 
1) welke aandoeningen / symptomen worden door belanghebbenden ge-
rapporteerd in de inventarisatiefase (deelonderzoek 1.B.1)? 
2) welke effecten op de gezondheid kunnen zijn gerelateerd aan bloot-
stelling aan Chroom-6 en wat is de blootstellings-effect relatie (deelon-
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 derzoek 1.B.2)? Bij het beantwoorden van vraag 2 zullen de volgende 
aanvullende punten worden meegenomen:  

a) de gezondheidseffecten op het nageslacht en de familieleden,  
b) de effecten of interactie met van leefstijlfactoren, genetische ach-
tergrond en leefomgeving,  
c) de tijdsduur tussen blootstelling en het openbaren van de ziekte,  
d) interactie met andere gevaarlijke stoffen. 
 

4 Methode 

Dit onderhavige onderzoeksplan bestaat uit twee deelprojecten. De opzet 
van het onderzoek is systematisch weergegeven in figuur 2 en gaat uit 
van de gezondheidseffecten. In dit stappenplan zullen eerst de deelpro-
jecten kort worden besproken en daarna zal in het volgende hoofdstuk-
ken meer in detail worden uitgewerkt wat de verder te nemen stappen 
zijn per deelproject.  
 
Deelproject 1.A: Aandoeningen en symptomen gerapporteerd door be-
langhebbenden in kaart brengen 

In dit deelproject worden alle aandoeningen en symptomen die door de 
alle belanghebbenden, inclusief (ex-)medewerkers van Defensie, zijn ge-
rapporteerd tijdens het inventariseren van vragen van alle belangheb-
benden, in kaart gebracht.  
 
De genoemde gezondheidsproblemen door belanghebbenden tijdens de 
vraag inventarisatiefase worden samengevat door een lijst te maken van 
alle gerapporteerde aandoeningen en symptomen. De aandoeningen en 
symptomen worden geclusterd en gebundeld (m.b.t. type klacht) en door 
experts (artsen) geanalyseerd (voorbeeld zie bijlage III). 
Deelproject 1.B: Literatuuronderzoek naar de gezondheidseffecten gere-
lateerd aan blootstelling aan Chroom-6.  

In dit deelproject zal alle informatie die bekend is in de literatuur over 
blootstelling aan Chroom-6 en de (mogelijke) gerelateerde gezondheids-
effecten worden samengevat inclusief de blootstellings-effect relatie. De 
gegevens uit de studies zullen op kwaliteit worden beoordeeld en de ge-
gevens per gerapporteerde aandoening/klacht uit deelproject A worden 
samengevat in een tabel worden. Deze tabel zal als input dienen voor 
WP6 ‘risico defensie situatie’.  
 
Deelproject 1.B gaat uit van gezondheidsproblemen en zal worden onder-
verdeeld in 2 stappen. De gerapporteerde aandoeningen / symptomen 
(gezondheidsproblemen) uit deelproject A zullen als basis dienen. 
1.B.1 Alle gezondheidsproblemen weergeven die beschreven staan in 
rapporten van internationale onderzoeksinstellingen / commissies die al 
eerder de effecten van blootstelling aan Chroom-6 hebben geëvalueerd 
(instanties zijn samengevat in bijlage IV en worden door betrokken ex-
perts gedefinieerd en zo nodig aangevuld).  
1.B.2 Gezondheidsproblemen (aandoeningen / symptomen) uit deelpro-
ject A onderzoeken die niet staan beschreven in de rapporten van de in-
ternationaal onderzoeksinstellingen / commissies, maar waarbij aan de 
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 hand van primaire wetenschappelijke literatuuronderzoek een (mogelijke) 
relatie met Chroom-6 blootstelling kan worden weergegeven. Brede zoek-
strategie voor Chroom-6 en gezondheidseffecten waarbij zowel relevante 
humane studies en dierexperimentele studies worden geïncludeerd. De 
studies zullen worden onderverdeeld in het type gezondheidseffect dat 
wordt beschreven. In deze fase kunnen er ook gezondheidseffecten wor-
den gevonden die (mogelijk) gerelateerd zijn aan Chroom-6 blootstelling, 
maar die niet door belanghebbenden zijn gerapporteerd. Deze effecten 
zullen ook worden meegenomen in de resultaten. 
 
Deelproject 1.A en deelproject 1.B zullen in de volgende hoofdstukken in 
meer detail worden uitgewerkt.  
 

 
Figuur 2: Overzicht WP5 (deelonderzoek I) bestaande uit twee deelprojecten. Deelproject A 
is het in kaart brengen van de gerapporteerde aandoeningen en symptomen door belang-
hebbenden tijdens de inventarisatiefase. Deelproject B bestaat uit een bronnen onderzoek 
om in kaart te brengen wat er bekend is in de literatuur over de aandoeningen (mogelijk) 
gerelateerd aan Chroom-6 blootstelling. Dit deelproject bestaat uit twee fases en gebruikt 
de lijst met gerapporteerde aandoeningen uit deelproject A als input: fase 1.B.1 informatie 
verzamelen over de gezondheidseffecten (blootstelling-effect) in relatie met chroom-6 
blootstelling die zijn geëvalueerd en gerapporteerd in de rapporten van internationale  on-
derzoeksinstanties / commissies, fase 1.B.2 met een literatuuronderzoek (zoekstrategie) 
uitzoeken welke andere gezondheidseffecten gerelateerd kunnen zijn aan blootstelling aan 
Chroom-6.  
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 4.1 Deelproject 1.A: inventarisatie gerapporteerde aandoeningen 
en symptomen door belanghebbenden 

In dit deelproject wordt de vraag beantwoord welke aandoeningen en 
symptomen er worden benoemd door de belanghebbenden (inclusief de 
(ex-) medewerkers van Defensie) in de inventarisatiefase. Deze aandoe-
ningen / symptomen kunnen zijn gerapporteerd tijdens de focusgroepen 
of in de online survey die zijn gehouden onder de (ex-) medewerkers van 
defensie, maar ook via andere communicatiebronnen, zoals tijdens inter-
views, via de mail of via de informatie verstrekking met andere belang-
hebbenden.  
 
In de online survey is de volgende vraag gesteld: Welke vragen heeft u 
die het RIVM zou moeten onderzoeken en beantwoorden? Heeft u een 
vraag over bepaalde ziekten of gezondheidsklachten? Zo ja, welke vragen 
en welke ziekten en gezondheidsklachten? Vergelijkbare vragen zijn ge-
steld in de focusgroepen en via de andere communicatiebronnen. 
 
De genoemde aandoeningen / symptomen in deze inventarisatiefase wor-
den samengevat door een lijst te maken van alle gerapporteerde aandoe-
ningen / symptomen. De aandoeningen worden geclusterd en gebundeld 
(m.b.t type klacht) als dat mogelijk is en door experts (artsen) geanaly-
seerd.  
 
Door deze benadering wordt er uitgegaan van de vragen die belangheb-
benden, inclusief de (ex-) medewerkers van defensie, hebben over de 
aandoeningen / symptomen. Door de manier van vraagstelling gaat dit 
alleen over de aandoeningen / symptomen waar de medewerkers vragen 
over hebben en niet over gezondheidsproblemen die ze ook daadwerkelijk 
zelf hoeven te hebben. De (ex-) medewerkers hoeven dus niet altijd ge-
diagnostiseerd te zijn voor deze gerapporteerde aandoening door een 
arts. Gedurende het gehele project zullen de nieuw gerapporteerde en 
binnengekomen aandoeningen / symptomen worden verwerkt en de lijst 
met gezondheidsproblemen zal aan de hand daarvan worden ge-update.  
 
4.2 Deelproject 1.B: Literatuuronderzoek gezondheidseffecten 

gerelateerd aan blootstelling Chroom-6 

In deelproject 1.B wordt op basis van wetenschappelijk literatuuronder-
zoek een overzicht gegeven van gerapporteerde gezondheidseffecten en 
gezondheidsrisico’s van blootstelling aan Chroom-6. Per gerapporteerde 
ziektebeeld en per literatuurstudie zal, zo mogelijk, een blootstellings-
effect relatie worden weergegeven in een tabel. De gegevens die uit de 
literatuur worden gehaald zijn samengevat in paragraaf 4.2.1 en 4.2.2 en 
bijlage VII (kopje verzamelen en weergeven van de gegevens). Om alle 
onderdelen uit de onderzoeksvragen mee te nemen zullen de volgende 
punten worden geïncludeerd in de tabel, mits ze worden beschreven: 1) 
de gezondheidseffecten op het nageslacht zullen als aparte aandoening 
worden beschreven (reproductietoxiciteit studies), 2) de effecten of inter-
actie met leefstijlfactoren, genetische achtergrond en leefomgeving wor-
den gerapporteerd in de tabel, 3) de tijdsduur tussen blootstelling en het 
openbaren van de ziekte wordt gerapporteerde, 4) interactie met andere 
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 gevaarlijke stoffen. Per studie zal er een kwaliteitscheck plaatvinden voor 
ze in de tabel worden geïncludeerd. De tabel zal als input dienen voor 
WP6 ‘Risico defensie situatie’.  
In dit onderzoeksplan zal gewerkt worden vanuit de aandoeningen / 
symptomen die zijn gerapporteerd door de belanghebbenden in deelpro-
ject 1.A, bijlage III). Als er in de literatuur (deelproject B) nog andere ge-
zondheidseffecten worden gevonden die niet door de medewerkers zijn 
genoemd, dan zullen die wel worden geïncludeerd in de overzichtstabel 
die als output dient van WP6. Dit om een zo volledig mogelijk overzicht te 
geven van alle beschikbare kennis.  
 
4.2.1 Gezondheidseffecten beschreven in rapporten van internationale 

onderzoeksinstellingen / commissies (1.B.1) 

Verzamelen van de gegevens bestaat uit verschillende fases:  
• Rapporten verzamelen. 
• Kwaliteitscheck uitvoeren per rapport / artikel en de relevante artike-

len doornemen 
• Update van de literatuur vanaf het jaartal van de publicatie van het 

rapport 
• Verzamelen en weergeven van de gegevens uit de rapporten en alle 

gegevens bundelen (dubbele studies verwijderen).  
Weight of Evidence / ‘Hazard assessment’ per gezondheidseffect van alle 
beschikbare studies.   
Rapporten verzamelen van internationale onderzoeksinstanties / commis-
sies. 

Van belang is om alle rapporten te includeren die door officiële instanties 
zijn gepubliceerd die de gezondheidseffecten in relatie tot blootstelling 
aan Chroom-6 hebben geëvalueerd met een panel van experts. Betrok-
ken experts (toxicologen en epidemiologen) worden gevraagd welke offi-
ciële instanties zij kennen die rapporten uitbrengen die mogelijk van be-
lang kunnen zijn voor dit onderzoek (zie bijlage IV voor een overzicht van 
de huidige instanties).  
 
Kwaliteitscheck uitvoeren 

De hierboven genoemde rapporten zijn opgesteld door een expertgroep 
binnen deze internationale  onderzoeksinstantie / commissies en zij heb-
ben al een kwaliteitscheck gedaan voordat de studies werden geïnclu-
deerd in het rapport. Er kan vanuit gegaan worden dat de kwaliteit van 
de rapporten goed is. Toch zal er nog een kwaliteitscheck plaatsvinden 
om feeling met de gegevens te krijgen en zeker te zijn dat we de gege-
vens kunnen gebruiken. Dit houdt in dat voor de relevante studies het 
originele artikel wordt geraadpleegd om te kijken welke gegevens zijn 
overgenomen en of er nog gegevens in de artikelen worden besproken 
die buiten de scope van het rapport zijn, maar binnen de scope van dit 
project. 
 
Missende literatuur toevoegen 

Er zal een literatuur update worden gedaan vanaf het jaartal dat het rap-
port zijn zoekstrategie heeft uitgevoerd. Dit kan op twee manieren wor-
den gedaan: 1) dezelfde zoektermen gebruiken als voor het rapport is 
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 gedaan en/of 2) de artikelen van het beschreven gezondheidseffect uit 
het rapport uit deelproject 1.B.2 (paragraaf 4.2.2) gebruiken.  
 
Verzamelen en weergeven van de gegevens  

Aan het einde van dit deelproject wordt er een tabel gegenereerd die alle 
beschreven relevante (kritische) blootstellings-effect relaties weergeeft 
voor een gezondheidseffect en Chroom-6. De gegevens worden verza-
meld en systematisch weergegeven in een tabel in Excell of Access. 
 
De dataextractie zal worden gedaan door middel van tevoren opgestelde 
lijst van benodigde gegevens (zie hieronder en bijlage VII). Dit zal leiden 
tot het systematisch weergeven van de studiegegevens uit de literatuur 
in een tabel vorm die gebruikt kan worden voor de analyse of interpreta-
tie van de gegevens in WP6 ‘risico defensie situatie’. Onderstaande gege-
vens zullen worden geïncludeerd in de tabel, mits ze beschikbaar zijn. 
 
Humane data (voorbeeld, zie tabel 1 bijlage VII): 
• Gezondheidseffect Achtergrondincidentie en -prevalentie  
• Werkingsmechanisme  
• Aantal blootgestelden 
• Studiepopulatie 
• Type blootstelling (blootstellingsroute): oraal, dermaal, inhalatoir  
• Vorm van Chroom 
• Chroom-6 verbinding 
• Concentratie/frequentie/duur blootstelling 
• NOAEL, LOAEL (effect level) 
• Dosis-respons relatie  
• Beschreven interactie met leefstijl, leefomgeving, andere gevaarlijke 

stoffen, genetische achtergrond 
• Publicatiedatum 
• Literatuurverwijzing (link) 

 
Dierexperimentele data: 
• Gerapporteerde effecten benoemen  
• Species (en eventueel geslacht) 
• Soort chroom-6 verbinding 
• Aantal blootgestelde dieren (eventueel per geslacht en per blootstel-

lingsgroep) 
• Alle geteste concentraties/doseringen (aanwezigheid controlegroep),  
• Blootstellingsroute 
• Frequentie en duur blootstelling 
• NOAEL of LOAEL  
• Dosis-response relatie voor ieder effect (eventueel per geslacht) Pu-

blicatiedatum 
• Literatuurverwijzing (link) 
 
Weight of Evidence / Hazard assessment per gezondheidseffect 

Dit deel zal worden uitgevoerd door een groep van experts. Deze groep 
experts bestaat uit artsen, bedrijfsartsen, toxicologen (immuuntoxico-
loog, reproductietoxicoloog en een genotoxiciteitstoxicoloog) en epide-
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 miologen (in het projectteam aangegeven als adviseur). Zij zullen de ta-
bel met de studies uit de rapporten aangevuld met een literatuurupdate 
en de benodigde gegevens per studie als uitgangspunt gebruiken om te 
beoordelen of een schadelijk effect gerelateerd kan worden aan blootstel-
ling aan Chroom-6. Daarbij zullen ze de eventuele opmerkingen over de 
kwaliteit van de studies in overweging nemen. De hazard assessment van 
de rapporten zal als uitgangspunt dienen.  Gegevens van publicaties die 
zijn verschenen nadat het rapport was uitgekomen, zullen worden ge-
bruikt om de hazard assessment aan te vullen en zo nodig bij te stellen. 
 
De weging vindt plaats aan de hand van de type studies:  

1. Epidemiologische studies: is er een associatie gevonden in men-
sen. 

2. Toxicologische studies (in vivo): is er een causaliteit aangetoond 
in dierstudies en ondersteunt dit de humane studies. 

3. Toxicologische studies (in vitro) zegt iets over het mechanisme. 
Dit kan eventueel aan de hand van een discussie bijdragen aan 
eventuele biologische plausibiliteit om iets te zeggen over mogelij-
ke schadelijke effecten met een vergelijkbaar mechanisme (maar 
dat heeft geen prioriteit) 

 
Aan de hand van de beschikbare studies en de beschreven dosis-
response relatie inclusief de kwaliteit van de studies zal worden bepaald 
bij welke dosering er een schadelijke  gezondheidseffect zou kunnen op-
treden. Dit wordt toegevoegd aan de tabel en is de input voor WP6. 
 
4.2.2 Gezondheidseffecten beschreven in de literatuur (1.B.2) 

Nadat deelproject 1.B.1 is afgerond zal er met een primaire wetenschap-
pelijk literatuuronderzoek worden onderzocht wat er in de literatuur be-
kend is over blootstelling aan chroom-6 en de mogelijke relatie met de 
aandoeningen / symptomen die wel in deelproject A zijn gerapporteerd 
door belanghebbenden, maar die niet in 1.B.1 zijn beschreven. Hiervoor 
wordt een uitgebreide literatuursearch gedaan. Uitgaande van de ge-
zondheidseffecten zal worden bepaald of de studies nog verder wordt ge-
lezen en of er nog een blootstellings-effect relatie wordt meegenomen.  
 

Uitgebreide literatuurstudie: humane en dierstudies.  

Literatuur studies verzamelen 
In deelproject 1.B.2 (zie Figuur 2) is het van belang om alle relevante ar-
tikelen boven tafel te krijgen die antwoord kunnen geven op de vraag-
stelling: welke effecten op de gezondheid kunnen gerelateerd zijn aan 
blootstelling aan Chroom-6 en wat is de blootstellings-effect relatie?  
Hiervoor is het belangrijk de zoektermen goed af te stemmen, maar ook 
om de juiste databanken te definiëren. Binnen het RIVM is er expertise op 
dit gebied en een informatiespecialist van de bibliotheek heeft deze zoek-
strategie uitgevoerd (voorbeeld zoekstrategie in Medline bijlage V). De 
uiteindelijke zoekstrategie zijn de zoektermen die alle varianten van 
Chroom-6 dekken gecombineerd voor de termen gelinkt aan gezond-
heidseffecten, blootstelling en risico. Hieronder worden de belangrijkste 
termen en de gebruikte databanken samengevat. 
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 In deelproject 1.B.2 zal een uitgebreid literatuuronderzoek worden ge-
daan naar de gezondheidseffecten van Chroom-6. Mochten er gezond-
heidseffecten worden beschreven (mogelijk) gerelateerd aan Chroom-6 
blootstelling in de wetenschappelijke literatuur, die niet voorkomen in de 
vragen van de medewerkers, dan zullen die worden opgepikt in dit deel 
van het onderzoek 
 
Zoektermen  
Voorbeeld uitgebreide zoekstrategie zie Bijlage V.  
 
Chroom 6:  
Chromium gecombineerd met 6/ VI/ hexavalent/ compounds 
 
Gezondheidseffecten, blootstelling en risico  
• Occupational diseases 
• Occupational exposure 
• Environmental health 
• Environmental exposure 
• Chronic disease 
• Maximum allowable concentration 
• Risk 
• Risk assessment 
• Accidents 
• Hazardous substances 
 
Informatiebronnen definiëren: 
Databanken 
• Ovid MEDLINE (inclusief Pubmed) 
• Ovid EMBASE 
• Scopus 
• Toxicology Literature Online (TOXLINE) 
 
Studies die geïdentificeerd zijn met de zoekstrategie, zoals die hierboven 
is beschreven, zullen worden gescreend om zo de studies te selecteren 
die relevant zijn voor het beantwoorden van onderzoeksvragen. Deze se-
lectie en screening zal in twee stappen gebeuren: stap 1 binnen deelpro-
ject 1.B.2a het screenen van titels en abstracts, dit zal worden gedaan 
door middel van inclusie en exclusie criteria (zie hieronder). De studies 
die worden geïncludeerd in stap 1 binnen deelproject 1.B.2a zullen door-
gaan naar stap 2. In stap 2 wordt de volledige tekst van de artikelen ge-
screend om de kwaliteit en de bruikbaarheid van de studies te bepalen 
(criteria zie bijlage VI) en daarna worden de data in een Excel / Access 
tabel gezet.  
 
Stap 1: screenen van titels en abstracts die relevant zijn voor de onder-
zoeksvragen (door middel van inclusie en exclusie criteria).  
In deze fase worden de eerste artikelen geselecteerd, die relevant zijn 
om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Dit wordt gedaan door de ab-
stracts en titels te screenen. Selectie wordt gedaan in Endnote. Voor elk 
artikel uit de zoekstrategie zal duidelijk worden gemaakt op basis van 
welke informatie het artikel is geïncludeerd of geexcludeerd. Zo is te zien 
hoe een artikel is gescreend. De abstracts en titels zullen worden ge-
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 screend voor relevantie met de selectiecriteria, zoals hieronder beschre-
ven. De geïncludeerde artikelen zullen uiteindelijk worden onderverdeeld 
in humane studies en dierstudies en per gezondheidseffect als dat moge-
lijk is. Zo mogelijk worden ze daarna nog opgesplitst in type blootstelling 
(inhalatoir, oraal of dermaal).  
 
Inclusie criteria 
• Gepubliceerde wetenschappelijke artikelen of wetenschappelijke arti-

kelen die ‘in press’ zijn vanaf 2011 - heden. Gezien het feit dat er 
rapporten zijn gepubliceerd tot aan 2012 (zoals ATSDR) die alle ge-
zondheidseffecten in kaart hebben gebracht zal de zoekstrategie zich 
focussen vanaf 2011. 

• Artikel beschrijft belangrijke elementen die relevant zijn voor de on-
derzoeksvraag: Gezondheidseffecten / risico veroorzaakt door bloot-
stelling aan Chroom VI 
o Humane Epidemiologie  
o Humane toxicologie studies 
o Dier toxicologie studies  
o Overige studies zoals in vitro studies over het werkingsmecha-

nisme 
 
Exclusie criteria 
• Dubbele publicaties 
• Taal: andere taal dan Nederlands, Engels of Duits 
• Studies die Chroom-6 blootstelling, risico en/of gezondheidseffecten 

niet beschrijven  
• Studies die de effecten van Chroom supplementen beschrijven 
• Studies die de effecten van Medische hulpmiddelen die Chroom bevat-

ten beschrijven. 
 
Onderverdeling studies in gezondheidseffect / adverse effect 
De humane studies zullen worden opgesplitst per beschreven gezond-
heidseffect. De dierstudies zullen worden opgesplitst per adverse effect.  
 
Onderverdeling studies in type blootstelling: 
• Inhalatoir 
• Oraal 
• Dermaal 
• Mix van type blootstelling 
 
Stap 2: screenen van volledige tekst van de artikelen inclusief het defini-
eren van studie karakteristieken. 
 
Kwaliteitscheck per studie 
De inclusie en exclusie criteria die niet geëvalueerd konden worden aan 
de hand van alleen de abstracts en titels zullen eerst worden gescreend 
met de volledige tekst van de artikelen. Zo nodig worden er nog artikelen 
geëxludeerd. Vervolgens zullen de geïncludeerde studies gescreend wor-
den op kwaliteit. Hiervoor worden gegevens verzameld die zijn samenge-
vat in bijlage VI, deze officiële kwaliteit check (PICOS/PECOS benadering) 
wordt gebruikt normaal gesproken gebruikt voor systematische reviews 
(Liberati et al., 2009, EFSA et al., 2010, NTP 2015). Aan de hand van die 
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 gegevens wordt bepaald of alle informatie is meegenomen in de studie, 
wat de betrouwbaarheid van de resultaten weergeeft. In het geval dat 
niet alle informatie is meegenomen, waardoor er een risico tot bias is van 
de uitkomsten, dan zal er een opmerking gemaakt worden in de tabel bij 
de studie worden. De studie wordt dan niet geëxcludeerd, maar dit zal 
worden meegenomen in de Weight of Evidence (zie hieronder) 
 
Verzamelen en weergeven van de gegevens 
Dataextractie zal worden uitgevoerd voor de studies en de gezondheids-
effecten die zijn geïncludeerd en gedefinieerd zijn als relevant. De data-
extractie zal worden gedaan door middel van tevoren opgestelde lijst van 
benodigde gegevens en samengevat in Excel of Access (zie hieronder). 
Dit zal leiden tot het systematisch weergeven van de studiegegevens uit 
de literatuur in een tabel vorm die gebruikt kan worden voor de analyse 
of interpretatie van de gegevens in WP6 ‘risico defensie situatie’.  
 
Humane data (voorbeeld, zie tabel 1 bijlage VII): 
• Gezondheidseffect Achtergrondincidentie en -prevalentie  
• Werkingsmechanisme  
• Aantal blootgestelden 
• Studiepopulatie 
• Type blootstelling (blootstellingsroute): oraal, dermaal, inhalatoir  
• Vorm van Chroom 
• Chroom-6 verbinding 
• Concentratie/frequentie/duur blootstelling 
• NOAEL, LOAEL (effect level) 
• Dosis-respons relatie  
• Beschreven interactie met leefstijl, leefomgeving, andere gevaarlijke 

stoffen, genetische achtergrond 
• Publicatiedatum 
• Literatuurverwijzing (link) 

 
Dierexperimentele data: 
• Gerapporteerde effecten benoemen  
• Species (en eventueel geslacht) 
• Soort chroom-6 verbinding 
• Aantal blootgestelde dieren (eventueel per geslacht en per blootstel-

lingsgroep) 
• Alle geteste concentraties/doseringen (aanwezigheid controlegroep),  
• Blootstellingsroute 
• Frequentie en duur blootstelling 
• NOAEL of LOAEL  
• Dosis-response relatie voor ieder effect (eventueel per geslacht) Pu-

blicatiedatum 
• Literatuurverwijzing (link) 
 
Weight of Evidence / Hazard assessment per gezondheidseffect 

Dit deel zal worden uitgevoerd door een groep van experts. Deze groep 
experts bestaat uit artsen, bedrijfsartsen, toxicologen (immuuntoxico-
loog, reproductietoxicoloog en een genotoxiciteitstoxicoloog) en epide-
miologen (in het projectteam aangegeven als adviseur). Zij zullen de ta-
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 bel met de studies uit de literatuurupdate en de benodigde gegevens per 
studie als uitgangspunt gebruiken om te beoordelen of een schadelijk ef-
fect gerelateerd kan worden aan blootstelling aan Chroom-6. Daarbij zul-
len ze de eventuele opmerkingen over de kwaliteit van de studies in 
overweging nemen.  
 
De weging vindt plaats aan de hand van de type studies:  

1. Epidemiologische studies: is er een associatie gevonden in men-
sen. 

2. Toxicologische studies (in vivo): is er een causaliteit aangetoond 
in dierstudies en ondersteunt dit de humane studies. 

3. Toxicologische studies (in vitro) zegt iets over het mechanisme. 
Dit kan eventueel aan de hand van een discussie bijdragen aan 
eventuele biologische plausibiliteit om iets te zeggen over mogelij-
ke schadelijke effecten met een vergelijkbaar mechanisme (maar 
dat heeft geen prioriteit). 

 
Aan de hand van de beschikbare studies en de beschreven dosis-
response relatie inclusief de kwaliteit van de studies zal worden bepaald 
bij welke dosering er mogelijk een schadelijk  gezondheidseffect zou kun-
nen optreden. Dit wordt toegevoegd aan de tabel en is de input voor 
WP6. 
 
 
4.3 Schrijven review 

In deelproject 1.B (zie figuur 2) zal de blootstelling, risico en gezond-
heidseffecten worden onderzocht van Chroom-6 inclusief een blootstel-
ling-effect relatie die bekend zijn in de wetenschappelijke literatuur en 
dus onafhankelijk van de situatie bij defensie.  De gegevens van de ge-
zondheidseffecten zullen worden samengevat in een review mits ze vol-
doende aanvullende informatie opleveren t.o.v. de al eerder verschenen 
rapporten en literatuur. Dit review zal pas worden opgeleverd als de pro-
ducten van WP6 ‘risico defensie situatie’ zijn afgerond en opgeleverd en 
worden afgestemd met het projectteam van het onderzoek.  
 
4.4 Up to date blijven 

Gedurende de gehele periode van het project: “Gezondheidsonderzoek 
gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, Chroom-6 en Carc” is het 
van belang om recente literatuur en ontwikkelingen rondom Chroom-6 en 
gezondheidseffecten te actualiseren. Op deze manier kan het rapport of 
de tabel aangepast worden volgens de laatste gegevens en de meest re-
cente studies. Dit betekent dat als het rapport en/of de tabel af is, nog 
gezocht zal worden naar recente rapporten en studies over Chroom-6. Als 
deze verschijnen, dan zullen ze bij relevantie worden geïncludeerd.  
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 5 Producten 

5.1 Deelproject 1.A 

• Lijst met aandoeningen / symptomen gerapporteerd door belang-
hebbenden onderverdeeld in type aandoeningen / symptomen (in-
put voor deelproject 1B en deelonderzoek 2 WP5.  

 
5.2 Deelproject 1.B 

• Tabel met resultaten van literatuur onderzoek naar de gezond-
heidseffecten en risico’s van de blootstelling aan Chroom-6 inclu-
sief een blootstelling-effect relatie. Deze tabel zal als input dienen 
voor WP6 ‘Risico Defensie Situatie’. 

• Update van de tabel gedurende de hele tijdsperiode van het pro-
ject: “Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij De-
fensie; POMS, Chroom-6 en Carc” met nieuwe literatuur.  

• Afhankelijk van de gevonden gegevens een wetenschappelijk re-
view met een literatuur onderzoek naar de gezondheidseffecten en 
risico’s van de blootstelling aan Chroom-6 inclusief een blootstel-
ling-effect relatie. Dit review zal pas worden opgeleverd als de 
producten van WP6 ‘risico defensie situatie’ zijn afgerond en opge-
leverd en worden afgestemd met het projectteam van het onder-
zoek.  

 
6 Voorbereidende activiteiten 

Ter voorbereiding op het uitwerken van de projectplannen is er al infor-
matie verzameld die relevant kan zijn voor de deelprojecten van WP5. 
 
6.1 Gerapporteerde aandoeningen / symptomen in kaart ge-

bracht 

Bij de voorbereidende activiteiten is de vraag beantwoord welke aandoe-
ningen en symptomen er worden benoemd door de belanghebbenden (in-
clusief de (ex-) medewerkers van Defensie) in de inventarisatiefase. Deze 
aandoeningen / symptomen kunnen zijn gerapporteerd tijdens de focus-
groepen of in de online survey die zijn gehouden onder de (ex-) mede-
werkers van defensie, maar ook via andere communicatiebronnen, zoals 
tijdens interviews, via de mail of via de informatie verstrekking met an-
dere belanghebbenden.  
 
In de online survey is de volgende vraag gesteld: Welke vragen heeft u 
die het RIVM zou moeten onderzoeken en beantwoorden? Heeft u een 
vraag over bepaalde ziekten of gezondheidsklachten? Zo ja, welke vragen 
en welke ziekten en gezondheidsklachten? Vergelijkbare vragen zijn ge-
steld in de focusgroepen en via de andere communicatiebronnen. 
 
De genoemde aandoeningen / symptomen in deze inventarisatiefase wor-
den samengevat door een lange lijst te maken van alle gerapporteerde 
aandoeningen / symptomen. De aandoeningen zijn geclusterd en gebun-
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 deld (m.b.t. type klacht) als dat mogelijk is en door experts (artsen) ge-
analyseerd (bijlage III).  
 
6.2 Literatuursearch  

In fase 1.B.2 zal een uitgebreid literatuuronderzoek worden gedaan. Om-
dat dit literatuuronderzoek eventueel ook input kan leveren voor ander 
WPs is de zoekstrategie al uitgevoerd (de zoekstrategie is te vinden in 
bijlage V en heeft geleid tot ca. 3000 artikelen). Er is een eerste scree-
ning gedaan om de relevante artikelen voor het gehele onderzoek te 
identificeren. De artikelen zijn gescreend op inclusie en exclusie criteria 
die beschreven staan in paragraaf 4.2.2 De artikelen worden opgesplitst 
zoals beschreven in paragraaf 4.2.2. 
 
7 Interactie met andere WP’s 

Gegevens van andere WPs als input voor WP5 ‘literatuuronder-
zoek’. 
De antwoorden op de onderzoeksvragen van WP3 ‘algemene vragen 
Chroom-6 en / of CARC’ zullen zo nodig worden gebruikt als input voor 
WP5. Aan de hand van deze resultaten kan de literatuurstudie mogelijk 
worden uitgebreid. 
 
Gegevens van WP5 ‘literatuuronderzoek’ als input voor andere 
WPs 
Resultaten van dit WP5 ‘effecten’ samen met de resultaten van WP4 
‘blootstelling en producten Defensie situatie’ zullen als input dienen voor 
WP6 ‘risico defensie situatie’. De beschikbare (kritische) studies inclusief 
de benodigde gegevens per studie (bijlage VII) en de dose response rela-
tie worden per gezondheidseffect weergegeven in de tabel. Daarnaast 
wordt een ‘Weight of Evidence’ gedaan per gezondheidseffect en de ha-
zard assessment. Dit geeft antwoord op de vraag: is er uit literatuurstu-
dies een bewijs dat het gezondheidseffect veroorzaakt kan worden door 
blootstelling aan chroom-6 en zo ja bij vanaf welke dosering en /of bloot-
stellingsduur? Dit totaaloverzicht geldt als input voor WP6. WP6 legt deze 
gegevens naast de blootstellingsberekeningen op de POMS locaties die 
door WP4 in kaart zijn gebracht. Dit leidt tot een risicobeoordeling voor 
de defensie situatie. Tussen WP4, 5 en 6 is nauwe samenwerking en af-
stemming. Tussentijdse resultaten van WP4 kunnen er bijvoorbeeld toe 
leiden dat wij de focus van de studie aanpassen. Bij de start van het pro-
ject ligt in eerste instantie de focus op de rapporten van onderzoeksin-
stellingen, maar mocht blijken uit WP4 dat de blootstelling altijd zeer kort 
is geweest of dat het altijd gepaard is gegaan met een andere gevaarlijke 
stof, dan zal (mits dit mogelijk is) het literatuuronderzoek daar op aange-
past worden.  
WP8 ‘normen/recht op bescherming’ zal de overzichtstabel en de datum 
van de publicaties van de studies (een van de benodigde gegevens die is 
toegevoegd aan de tabel) gebruiken om een tijdslijn maken wat er door 
de jaren heen bekend was in de wetenschappelijke literatuur over de ge-
zondheidseffecten die Chroom-6 kan veroorzaken. Deze tijdslijn over de 
kennis van de gezondheidseffecten door de jaren heenzal als input dienen 
voor WP7 ‘medische testen / onderzoek’. Er kan dan in een tijdslijn wor-
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 den onderzocht welke medische testen / onderzoek er beschikbaar wa-
ren.  .  
 
8 Beschrijving onderzoeksteam WP5 

Dit projectplan is een breed plan waarin zowel aandoeningen en sympto-
men worden gebundeld (deelproject 1.A) en waarvoor een uitgebreid lite-
ratuuronderzoek wordt gedaan (deelproject 1.B). Dit vergt kennis van 
verschillende experts.  
Het is daarbij van belang om de aandoeningen en symptomen uit deel-
project 1.A te bundelen (Hiervoor zijn Mark van Bruggen, MD, Marleen 
Kraaij, MD en Irma de Vries, MD betrokken als expert (arts) bij het deel-
onderzoek). Verder is het van belang om zowel epidemiologen te betrek-
ken die de humane studies kunnen beoordelen als toxicologen die de 
dierstudies in combinatie met de humane studies kunnen beoordelen. 
Toxicologen met verschillende expertisegebieden zullen worden betrok-
ken. De experts zullen in een gezamenlijke bijeenkomst betrokken zijn bij 
de uiteindelijke hazard assessment van Chroom-6 aan de hand van de 
beschikbare studies per gezondheidseffect en de dose-response relaties. 
Hierbij zal Gert van der Laan ook als adviseur optreden gezien zijn exper-
tise (klinisch arbeidsgeneeskundige) en eerdere ervaringen met de ha-
zard assessment van Chroom-6. De output van dit WP zal dienen als in-
put voor WP6. Het is daarbij ook van belang om de betrokkenen uit WP6 
binnen WP5 te consulteren om de output gedurende het project af te 
stemmen.  
 
Dr. Ellen Hessel:  exoertise inhoudelijk deskundige toxicologie, WP5-
onderzoeksleider 
Ellen Hessel is werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker binnen het 
centrum gezondheidsbescherming van het RIVM. Zij is daar projectleider 
voor een project over Alternatieven voor Dierproeven. Daarnaast werkt 
zij inhoudelijk aan projecten over de risicobeoordeling van stoffen en het 
identificeren van test strategieën. Dit doet zij voornamelijk binnen de ex-
pertise van de reproductie toxicologie. Zij zal binnen het Chroom-6 on-
derzoek projectleider zijn van WP5 ‘literatuuronderzoek effecten’ onder 
coördinatie van haar afdelingshoofd Jan van Benthem. 
In 2010 is zij gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht in de neurowe-
tenschappen met als titel: Identification of febrile seizure susceptibility 
genes. Studies in mouse chromosome substitution strains and temporal 
lobe epilepsy patients. Binnen haar onderzoek heeft zij ervaring op ge-
daan naar de gen-omgevings interactie en het translationeel neuroweten-
schappelijk onderzoek. Zij heeft daarbij in vitro, dierexperimenteel en 
humaan onderzoek gecombineerd met als belangrijke vraag, wat kunnen 
dierstudies betekenen voor de ziektes bij de mens. Voordat ze begon bij 
het RIVM heeft Ellen een postdoc gedaan op dit onderwerp. Daarbij is zij 
projectleider binnen de epilepsieonderzoeksgroep geweest.  
 
Dr. Evelyn Olthof: (expertise inhoudelijk deskundige toxicologie, lid on-
derzoeksteam) 
Sinds 1 juli 2014 is Evelyn Olthof werkzaam als Wetenschappelijk onder-
zoeker binnen het centrum Gezondheidsbescherming van het RIVM te 
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 Bilthoven. Hier is zij betrokken bij onder andere het schrijven van een 
test-strategie voor het identificeren van carcinogenen, bij een project 
naar drempelwaarden van non-genotoxische carcinogenen. Op 1 april 
2010 begon zij onder begeleiding van Dr. Geert Wanten haar promotie-
onderzoek getiteld “Complications in home parenteral nutrition patients: 
from lock solutions to lipids” bij de afdeling Maag-, Darm-, Leverziekten 
in het Radboudumc te Nijmegen. Zij heeft haar proefschrift succesvol 
verdedigd op 21 september 2015.  
Evelyn is in 2002 gestart met de studie Biomedische Wetenschappen aan 
de Radboud Universiteit in Nijmegen. In maart 2008 studeerde zij af met 
het hoofdvak Pathobiologie en de bijvakken Geneesmiddelenonderzoek en 
Epidemiologie.  
 
Dr. Yvonne Staal (expertise inhoudelijk deskundige toxicologie, lid onder-
zoeksteam)  
Yvonne C.M. Staal, Ph.D., is een geregistreerd toxicoloog (ERT) en werkt 
sinds september 2015 als wetenschapper bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij heeft haar promotieonderzoek ge-
daan in de toxicogenomics bij de Universiteit Maastricht. Daarna heeft zij 
8 jaar gewerkt als (inhalatie) toxicoloog bij TNO (Triskelion), waar ze stu-
dieleider was voor richtlijn toxicologie studies met inhalatoire blootstel-
lingsroute. Ze was nauw betrokken bij ontwikkelingen in de (inhalatie) 
toxicologie, waaronder luchtblootstelling van in vitro modellen en de toxi-
citeit van nanomaterialen. Ze adviseerde klanten over hun toxiciteit test-
strategie om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving.  Deze kennis 
en ervaring zet ze in bij het RIVM om de methoden voor het testen van 
de toxiciteit te vernieuwen, hieronder valt het ontwerpen en implemente-
ren van proefdiervrije alternatieve methoden en moleculaire aanpak om 
op basis van werkingsmechanisme de toxicologie te begrijpen.  Yvonne 
werkt voornamelijk aan mogelijkheden voor luchtblootstelling van in vitro 
modellen als alternatief voor in vivo inhalatiestudies, aan de schadelijk-
heid van de rook van diverse tabaksproducten en aan de toxiciteit van 
mengsels. Ze is lid van de ‘Association for Inhalation Toxicologist’ (AIT).  
 
Rik Bogers (expertise epidemioloog, lid onderzoeksteam):  
Rik Bogers werkt als epidemioloog bij het centrum voor Duurzaamheid, 
Milieu en Gezondheid (DMG) van het RIVM. Daar houdt hij zich als pro-
jectleider en onderzoeker bezig met verschillende projecten op het gebied 
van omgeving en gezondheid. Dit betreft o.a. blootstelling aan bestrij-
dingsmiddelen, gezondheidseffecten van elektromagnetische velden en 
de kwaliteit van het binnenmilieu. Rik is gepromoveerd aan de Universi-
teit Maastricht op het ontwikkelen en valideren van voedselvragenlijsten 
met biomarkers in bloed. Voor het ministerie van Defensie heeft hij bij 
het RIVM onderzoek gedaan naar gezondheid van Balkanveteranen en het 
vóórkomen van zelfdoding onder uitgezonden militairen. 
 
Dr. Elise van Kempen (expertise epidemioloog, lid onderzoeksteam):  
Elise van Kempen is als onderzoekster werkzaam op het centrum voor 
Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid (DMG) van het RIVM. Daar heeft ze 
zich in de loop der jaren vooral bezig gehouden met onderzoek naar de 
gezondheidseffecten van de blootstelling aan omgevingslawaai. Dit heeft 
ondermeer geresulteerd in een proefschrift en diverse publicaties in we-
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 tenschappelijke tijdschriften en (inter)nationale congressen. Momenteel is 
ze als temporary advisor ook werkzaam voor de Wereldgezondheidsorga-
nisatie (WHO). De laatste tijd is haar onderzoeksfocus meer gericht op de 
gezondheidseffecten van positieve omgevingskenmerken (stilte, groen). 
Tevens is ze als Copromotor betrokken bij het AVENUE-project. Als pro-
jectleider van projecten als TASTE en WAtsAP heeft ze ervaring met het 
coördineren van complexe en multidisciplinaire wetenschappelijke onder-
zoeken. Het in gesprek raken en blijven met burgers staat bij dit laatste 
project bovendien centraal. Elise is de onderzoeksleider van deelonder-
zoek II van Werkpakket 5. 
 
Dr. Kelly Rijs: (expertise epidemioloog, lid onderzoeksteam) 
Kelly Rijs is epidemioloog en gezondheidswetenschapper en werkt sinds 
2014 in het centrum DMG van het RIVM. Zij werkte met name aan Zelf-
doding onder veteranen maar heeft daarnaast ook literatuuronderzoek 
gedaan naar elektromagnetische velden (in arbeidssituaties) en gezond-
heid. Daarvoor werkte ze aan de Vrije Universiteit van Amsterdam waar 
ze promoveerde op het onderwerp arbeid en gezondheid onder oudere 
werknemers. Ook heeft ze daar gewerkt als veldwerkcoördinator, waarbij 
ze de verzameling van de gemeten medische gegevens bij 55-plussers 
coördineerde. 
 
Mark van Bruggen (expertise arts medische mileukunde, adviseur):  
Mark van Bruggen heeft na zijn artsen opleiding eerst enige jaren curatief 
gewerkt. Na 8 jaar heeft hij zich gespecialiseerd tot medisch milieukundi-
ge, aanvankelijk werkzaam bij de GGD Amsterdam en later bij het RIVM. 
Sinds hij daar werkt, heeft hij regelmatig te maken met verontruste bur-
gers die zich tot de overheid wenden omdat ze bezorgd zijn over hun ge-
zondheid en dat toeschrijven aan milieuverontreiniging. In het verleden 
was hij onder meer betrokken bij onderzoeken naar de milieubelasting 
rondom Corus, Thermphos en Sterigenics. Op dit moment adviseert hij 
een Klankbordgroep in Harlingen over de opzet van een controversieel 
luchtkwaliteits-onderzoek in opdracht van de provincie Friesland en de 
gemeente Harlingen. 
In 2013 heeft was hij als arts-onderzoeker gedetacheerd bij de Onder-
zoeksraad voor Veiligheid. Hij heeft daar meegewerkt aan een onderzoek 
naar de zorg rond het levenseinde in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. 
Hij heeft daar veel ervaring opgedaan met het interviewen van betrokke-
nen en deskundigen binnen en buiten het ziekenhuis. 
 
Marleen Kraaij - Dirkzwager (expertise arts Maatschappij en Gezondheid, 
adviseur) 
Marleen Kraaij begon haar loopbaan als arts in Papua Nieuw Guinea en 
Soedan. Na terugkeer in Nederland werkte zij tussen 2008 en 2011 als 
beleidsmedewerker bij de afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten van 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (betrokken bij de 
aanpak van de Q-koorts uitbraak, de Mexicaanse griep, antimicrobiële re-
sistentie, de bestrijding van exotische muggen en de discussies over de 
intensieve veehouderij). En marge behaalde zij haar Master in Public 
Health aan de London School for Hygiene and Tropical Medicine. Sinds 
2011 is zij werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM), waar zij de specialisatie tot arts Maatschappij en Gezondheid vol-
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 tooide binnen de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding met een 
stage binnen het Centrum Milieu en Veiligheid (chroom VI project). Haar 
(onderzoeks)interesse richt zich op het ontwikkelen van een methodiek 
voor snelle stakeholderanalyse en – participatie in dynamische situaties, 
zoals grote infectieziekte-uitbraken of ten tijde van maatschappelijke/ po-
litieke onrust rondom een (ervaren) gezondheidsdreiging. 
 
Irma de Vries (expertise Internist verbonden aan het Nationaal Vergifti-
gingen Informatie Centrum (NVIC, adviseur) 
 
Gert van der Laan: (expertise klinisch arbeidsgeneeskundige, adviseur) 
Gert van der Laan is klinisch arbeidsgeneeskundige. Nestor van het Ne-
derlands Centrum voor Beroepsziekten (gepensioneerd). Nu verbonden 
aan de Universiteit van Milaan als ‘visiting professor’. Is sinds 1996 actief 
op het terrein van arbeid en gezondheid, met name beroepsziekten door 
toxische stoffen en internationale beroepsziekte-regelingen. Hij is betrok-
ken bij diverse internationale projecten en werkgroepen, waaronder de 
EU- en ILO-lijst van beroepsziekten en MODERNET (Monitoring Occupa-
tional Diseases and Emerging Risks NETwork). 
 
Nicole Palmen: (expertise arbeidshygiënist, adviseur) 
Nicole Palmen (NP) is gecertificeerd arbeidshygiënist (RAH) en toxicoloog 
(ERT) en is gepromoveerd op een toxicologisch onderwerp. Ze werkt 
sinds 2011 bij het RIVM en beoordeelt werknemersblootstellingen in het 
kader van REACH en doet onderzoek naar ARBO-gerelateerde onderwer-
pen in opdracht van het ministerie van SZW. Eén van haar onderzoeksta-
ken is het identificeren en evalueren van nieuwe risico’s ten gevolge van 
werkersblootstelling aan gevaarlijke stoffen. Voordat ze bij RIVM in dienst 
trad werkte ze 17 jaar als consultant arbeidshygiëne en toxicologie bij 
een ARBOdienst  voor een breed scala aan bedrijven. Nicole is WP-leider 
van WP6 en de output van WP5 zal met haar worden afgestemd.  
 
Prof. dr. Aldert Piersma: (expertise reproductive toxicologie (adviseur)) 
Aldert H. Piersma Ph.D. is a professor of reproductive toxicology at the 
Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) of Utrecht University in the 
Netherlands since 2007, and is employed as a senior scientist at the Na-
tional Institute for Public Health and the Environment (RIVM) in the Neth-
erlands since 1988. His work combines fundamental research in repro-
ductive toxicology with advisory work in national and international advi-
sory committees, such as of the Dutch Health Council, EU, OECD and 
WHO. Main theme is the innovation of hazard and risk assessment meth-
odology in reproductive and developmental toxicology, including the de-
sign and implementation of animal-free alternative methods and molecu-
lar approaches towards mechanism of action based understanding of tox-
icity. He is known for his work on alternatives to animal testing in devel-
opmental toxicology, using animal-free assays with embryonic stem cell 
lines, as well as zebrafish and rat embryos. He applies molecular ap-
proaches to understand mechanisms of action and to identify adverse 
outcome pathways, facilitating the understanding and implementation of 
alternative methods. He also invests in the design of alternative testing 
strategies, combining assays to enhance the prediction of developmental 
toxicity and to reduce and replace animal use in chemical and pharma-
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 ceutical risk assessment. He published over 150 original scientific papers, 
over 200 abstracts and around 10 book chapters. He is associate editor of 
Reproductive Toxicology. 
 
Dr. Jan van Benthem: (expertise genotoxiciteit (adviseur)) 
Dr. Jan van Benthem is a senior scientist and head of the department of 
Innovative Testing Strategies of the Centre for Health Protection at the 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM, The 
Netherlands).  
From 1981 - 1986 he investigated the day - night rhythmicity in the pro-
duction of specific hormones in the pineal gland of golden hamsters at the 
University of Utrecht, The Netherlands. This work resulted in his PhD in 
1986. From 1986 - 1992 he was a postdoctoral research fellow, funded 
by the Dutch Cancer Society, in the Netherlands Cancer Institute (NCI) in 
Amsterdam studying the formation of specific DNA adducts after treat-
ment with nitrosamines using immuno-cytochemical staining methods. In 
1992 he joined the laboratory of Prof. Dr. Georges Mohn at the RIVM 
where his main interest was the development of alternative test systems 
for mutagenicity. After joining the group of Prof. Dr. Harry van Steeg in 
2000 at the same institute, he also got involved in alternative test sys-
tems for mutagenicity and carcinogenicity based on sensitive transgenic 
mice models. In 2009 he became head of the section “Carcinogenesis, 
Mutagenesis and Reproduction Toxicology” of the “Laboratory for Health 
Protection Research which was renamed after a reorganisation into head 
of the department of “ Innovative Testing Strategies” of the “Centre for 
Health Protection” both at the National Institute for Public Health and the 
Environment (RIVM, The Netherlands).  
Since his appointment at the RIVM he was project leader of several na-
tional and international research projects. He also became an advisor on 
genetic toxicology and risk assessment and participated as such in vari-
ous commissions (EU, WHO, ECVAM, EFSA,OECD) dealing with test 
guidelines, test guidance and strategies, and classification and labelling of 
chemicals and drugs. Since 2006 he is appointed scientific advisor on ge-
netic toxicology to the Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS; 
before the Scientific Committee on Consumer Products) of the Health & 
Consumers Directorate-General of the EU. In 2010, he joined Commission 
246 of the Dutch Health Council, which is a subcommittee dealing the 
Classification of Carcinogenic Substances on Occupational Safety. In 
2012, he became co- chair of the Genetic Toxicology Technical Commit-
tee (GTTC) of ILSI-HESI, Washington, USA as well as co-chair of the 
GTTC “Models in Germ Cells” Workgroup. He is an editorial board member 
of Toxicology in Vitro and Environmental and Molecular Mutagenesis. He 
is treasurer of the Dutch SOT.  
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9 Begroting en tijdsplanning WP5 

9.1 Tijdsplanning 

  Work start-Interne RIVM deadline 
Project ma-
nagement  

 Project Management* Start project  - eind project 

    
Voorbereidende 

activiteiten 
 • Aandoeningen / symptomen 

in kaart brengen 
Al gestart in Juni 2015 - novem-
ber 2015 

    
  • Literatuursearch Al gestart in Juni 2015 - novem-

ber 2015 
    

Deelproject  
1.A 

1.A Aandoeningen / symptomen 
medewerkers in kaart bren-
gen 

Start project  - eind project 

    
Deelproject 1.B 1.B.1 Rapporten officiële instanties Oktober 2015 – februari  2016 

    
 1.B.2a Literatuur: uitgebreide 

zoekstrategie 
Juni 2015 – maart 2016 

    
 1.B.2b Literatuur: gezondheidseffect 

observationele studies 
Maart 2016 – april 2016 

    
Output    

Deelproject  
1.A 

 Lijst met gerapporteerde aan-
doeningen / symptomen  

Juni 2016 

    
Deelproject 1.B  Tabel aanleveren WP6 mei 2016 

    
  Schrijven van het review mei 2016 – Afhankelijk output 

WP6 
    
  afstemming klankbordgroep Afhankelijk output WP6 
    
  Afronden review Afhankelijk output WP6** 
    
  Up to date blijven start project  - eind project 
    
    

*inclusief afstemming gehele onderzoek: “Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stof-
fen bij Defensie; POMS, Chroom-6 en Carc” 
** Dit review zal pas worden opgeleverd als de producten van WP6 ‘risico defensie situatie’ 
zijn afgerond en opgeleverd. 
Dikgedrukt zijn de deadlines weergegeven voor de producten die worden opgeleverd aan 
de klankbordgroep / paritaire commissie. De andere deadlines zijn interne RIVM deadlines. 
Voor nu is de deadline van het afronden van het review voor de klankbordgroep en paritaire 
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 commissie op 30 juni 2017 gezet. Deze deadline is afhankelijk van de output van WP6. 
Mocht het mogelijk zijn nav de output van WP6, dan zal het opleveren van het review wor-
den vervroegd. In onderstaande begroting zijn de uren begroot die gelden vanaf 1 januari 
2016 voor dit project. Activiteiten beschreven in de tijdsplanning uit 2015 zijn vanuit eerde-
re offertes gefinancierd.  
 
9.2 Begroting   

In onderstaande tabel zijn de producten van WP5 en de totale geraamde 
kosten vermeld voor de uitvoering van het huidige onderzoeksplan.  
Geraamde kosten zijn exclusief BTW. Externe inhuur en andere materiele 
kosten zullen inclusief BTW gedeclareerd worden. 
 
 

    Work Totaal 
Project management    Project Management 13750 

        
Deelproject 1.A 1.A Gezondheidseffecten medewerkers in kaart 

brengen 
15870 

        
Deelproject 1.B 1.B.1 Rapporten officiële instanties 80880 

        
  1.B.2a Literatuur: uitgebreide zoekstrategie 81540 
        
    

        
Output   Tabel aanleveren WP6 1100 

        
    Schrijven van het review 33940 
        
    afstemming klanbordgroep 4840 
        
    Afronden review 5500 
        
    Up to date blijven 11000 
        

Totaal budget    248420 (excl BTW) 
 249816 (incl BTW) 

        

De tijdsplanning en de begroting hebben dezelfde kopjes, zodat ze naast elkaar 
gelegd kunnen worden. Opmerking: het schatten van het budget is erg lastig, 
omdat het moeilijk te bepalen is hoeveel tijd het project gaat kosten. Nav het ad-
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 vies van de klankbordgroep willen we aangeven dat als uitwerken van het project  
toch veel tijdsintensiever zal zijn dan begroot we opnieuw contact zullen opnemen 
met de paritaire commissie om het budget te verhogen. In bovenstaande begroting 
zijn de uren begroot die gelden vanaf 1 januari 2016 voor dit project. Activiteiten beschre-
ven in de tijdsplanning uit 2015 zijn vanuit eerdere offertes gefinancierd.  
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 BIJLAGE I: Vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire 
Commissie 

Het RIVM heeft de l i jst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarli jke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” voorgelegd aan de Paritaire 
Commissie vergadering van donderdag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie verga-
deringen van donderdag 11 juni 2015 en van donderdag 9 juli  2015 is de l i jst van onder-
zoeksvragen besproken.  
 
De volledige l i jst met onderzoeksvragen is hieronder weergegeven. De volgende categorie-
en en vragen zijn door de Paritaire Commissie op 11 juni 2015 en 9 juli  2015 vastgesteld om 
uitgewerkt te worden in onderzoeksplannen: 
• Categorie: Chroom-6, vraag 1-3 
• Categorie: CARC, vraag 4-6 
• Categorie: Blootstelling, vraag 7-10 
• Categorie: Kinetiek, vraag 11 
• Categorie: Effecten, vraag 12-17 en 18 
• Categorie: Normen/recht op bescherming, vraag 20-21 
• Categorie: Risico, vraag 22-27 
• Categorie: Medische testen/onderzoek, vraag 29-33 
• Categorie: Manier van onderzoek doen, vraag 34 
 
De vragen 19 (schadelijke effecten op milieu door chroom-6 en/of CARC) en 28 (juridische 
vragen en vragen over aansprakelijkheid) zijn in deze vergaderingen nog niet vastgesteld 
om uitgewerkt te worden in onderzoeksplannen door de Paritaire Commissie. 
 
Introductie 
 
De l i jst van onderzoeksvragen voor het RIVM-onderzoek “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarli jke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” is gebaseerd op de verzamelde 
vragen van alle belanghebbenden, waaronder (ex-)medewerkers van Defensie, Ministerie 
van Defensie, kamerbrieven en kamervragen, vakbonden, register-experts, letselschade 
advocaten, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en Onderzoeksraad voor de Veil ig-
heid.  
 
Op dit moment is deze l i jst van onderzoeksvragen een groeidocument omdat het verzame-
len van vragen van belanghebbenden nog door gaat. 
 
Alle vragen die door belanghebbenden zijn gesteld zijn gecategoriseerd. Alle verzamelde 
vragen van alle belanghebbenden zijn vertaald naar een (kortere) l i jst met onderzoeksvra-
gen, waarin al deze verzamelde vragen zijn verwerkt. Ook de onderzoeksvragen zijn op de-
zelfde wijze gecategoriseerd als de vragen van belanghebbenden, waardoor het transparant 
is welke vragen zijn gebruikt voor het formuleren van welke onderzoeksvragen.  
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 Als onderzoeksvragen zijn twee typen onderzoeksvragen te onderscheiden: 
a) Onderzoeksvragen die met algemeen (wetenschappelijk) l iteratuuronderzoek kunnen 

worden beantwoord. Dit zi jn onderzoeksvragen die niet specifiek voor de Defensie si-
tuatie hoeven te zijn. 

b) Specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situatie.  
Beantwoording van deze specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situa-
tie kan betekenen dat informatie op basis van onderzoeksvragen (a) en (b) gecombineerd 
moeten worden. Het signaleren van onvolledigheden in de kennis en informatie maakt ook 
deel uit van het beantwoorden van onderzoeksvragen, evenals het bepalen van de nood-
zaak tot verder onderzoek. 
 
Als er in de onderzoeksvragen wordt gesproken over (ex-)medewerkers van Defensie dan 
betekent dat in de bredere zin ook uitzendkrachten en burgerpersoneel dat niet in dienst 
was bij Defensie, maar die wel werkzaamheden hebben uitgevoerd voor Defensie.  
 
De vragen zijn opgesteld voor chroom-6 en CARC. Voor andere gevaarli jke stoffen zouden 
dezelfde onderzoeksvragen opgesteld kunnen worden. 
Het RIVM coördineert het onderzoek en dit kan betekenen dat specifieke vragen ook door 
andere partijen/experts buiten het RIVM kunnen worden beantwoord. 
 
Onderzoeksvragen 
 
Hieronder staan de onderzoeksvragen per categorie, en per categorie is het onderscheid 
gemaakt tussen vragen die met algemeen (wetenschappelijk) l iteratuur kunnen worden 
onderzocht (zogenaamde algemene vragen) en specifieke vragen met betrekking tot de De-
fensie situatie (zogenaamde vragen mbt Defensie situatie). 
 
CHROOM-6 
Algemene vragen 
1. Wat is chroom(-6)? 

a. Wat zijn de verschijningsvormen van chroom? 
b. Heeft chroom een essentiële functie in het l ichaam? 
c. Wat zijn de eigenschappen van chroom-6 (o.a. fysisch- chemische eigenschappen)? 
d. Waar wordt chroom-6 toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
2. Welke producten waarmee bij Defensie is gewerkt bevatten chroom-6 (per locatie, 

werkzaamheden, ti jdsperiode)? 
3. Welke gehaltes aan chroom-6 bevatten deze producten (per locatie, werkzaamheden, 

ti jdsperiode)? 
 
CARC (chemical agent resistant coating) 
Algemene vragen 
4. Wat is CARC? 

a. Wat is de samenstell ing van CARC? 
b. Wat zijn de eigenschappen van CARC (o.a. fysisch- chemische eigenschappen)? 
c. Waar wordt CARC toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
5. Welke producten zijn bij Defensie gebruikt als CARC (per locatie, werkzaamheden, 

ti jdsperiode)?  
6. Wat was de samenstell ing van deze producten (per locatie, werkzaamheden, ti jdsperi-

ode)?  
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 BLOOTSTELLING 
Algemene vragen 
7. Hoe kun je met chroom-6 en/of CARC in contact komen? 

a. In welke materialen/producten zit chroom-6 en/of CARC, incl. de producten die 
door de consument worden gebruikt? 

b. Wat is de blootstell ing aan chroom-6 (inhalatoir, dermaal en oraal) via de leefom-
geving of levensstijl  (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

c. In welke arbeidssituaties, bij welke werkzaamheden en in welke ti jdsperiodes (bui-
ten Defensie) is blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC mogelijk (inhalatoir, der-
maal en oraal) en wat is daarbij de blootstell ing? 

Vragen mbt Defensie situatie 
8. Wat was/is de blootstell ing (inhalatoir, dermaal en oraal) aan chroom-6 en/of CARC 

voor (ex-)medewerkers van Defensie? 
Gebruikmakend van beschikbare informatie (uit documenten van Ministerie van Defen-
sie en gesprekken met (ex-)werknemers en eventueel vervolgonderzoek) over: 
- locatie 
- functie 
- werkzaamheden 
- werkomstandigheden 
- blootstell ingsduur 
- ti jdsperiode 
- beschermingsmaatregelen 

9. Aan welke andere gevaarli jke stoffen werden (ex-)medewerkers van Defensie blootge-
steld? 

10. Wat was/is de blootstell ing (inhalatoir, dermaal en oraal) aan deze andere gevaarli jke 
stoffen? 
 

KINETIEK 
Algemene vragen 
11. Wat doet het l ichaam met chroom-6 en/of CARC? 

a. Opname 
b. Verdeling 
c. Omzetting 
d. Uitscheiding 

 
EFFECTEN 
Algemene vragen 
12. Welke effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstell ing aan chroom-6 en/of 

CARC? En wat is de ti jdsduur tussen blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC en openba-
ren van de effecten op de gezondheid? 

13. In hoeverre zijn er nog onvolledigheden in de kennis en informatie met betrekking tot 
effecten op de gezondheid en relatie met blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

14. Welke effecten op de gezondheid voor familieleden en nageslacht zijn gerelateerd aan 
blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

15. Welke zeer vroege effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC? 

16. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 
en/of CARC sprake van een interactie met leefomgeving, levensstijl  en genetische ach-
tergrond (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

17. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 
en/of CARC sprake van een interactie met andere gevaarli jke stoffen? 
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 Vragen mbt Defensie situatie 
18. Welke effecten op de gezondheid worden er gerapporteerd door (ex-)medewerkers 

van Defensie (gespecificeerd voor locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandighe-
den, blootstell ingsduur, ti jdsperiode)? 

19. Worden schadelijke effecten op het milieu door gebruik chroom-6 en/of CARC ook on-
derzocht? Zo ja, wat zijn deze effecten? 

 
NORMEN/RECHT OP BESCHERMING 
Algemene vragen 
20. In de ti jd: 

a. Sinds wanneer is er bekend dat chroom-6 en/of CARC schadelijk is voor de gezond-
heid (op basis van wetenschappelijke l iteratuur)? 

b. Wat waren/zijn normen van chroom-6 en/of CARC voor de algemene populatie? 
c. Wat zijn de gezondheidskundige adviezen geweest voor arbeidsnormering van 

chroom-6 en/of CARC?  
d. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC voor werkne-

mers die met chroom-6 en/of CARC werken? 
e. Met welke beschermingsmaatregelen diende/dient een werkgever zijn werkne-

mers tegen blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC te beschermen (stand van de 
techniek)? 

f. In hoeverre waren bovenstaande punten afwijkend voor andere (commerciële) or-
ganisaties vergeleken met de situatie bij Defensie? 

Vragen mbt Defensie situatie 
21. In de ti jd: 

a. Sinds wanneer is er bij (de verschil lende lagen bij) Defensie bekend dat chroom-6 
en/of CARC schadelijk is voor de gezondheid? Hoe werd dat bekend gemaakt bin-
nen Defensie of hoe werden (ex-)medewerkers van Defensie hierover geïnfor-
meerd?  

b. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC voor (ex-
)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En zijn deze na-
geleefd? 

c. Wat waren/zijn de gebruiken binnen Defensie voor (ex-)werknemers van Defensie 
die met chroom-6 en/of CARC werken? En zijn deze nageleefd? 

d. Wat was/is het arbogericht beleid binnen Defensie voor (ex-)werknemers van De-
fensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

e. Wat was/is de zorgplicht van Defensie voor (ex-)werknemers van Defensie die met 
chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

f. Welke beschermingsmaatregelen werden/worden bij Defensie toegepast om (ex-
)medewerkers van Defensie te beschermen tegen blootstell ing aan chroom-6 en/of 
CARC (afhankelijk per locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden en 
tijdsperiode) (stand van de techniek)?  

g. Welke afwegingen hebben plaatsgevonden over het al dan niet bli jven toepassen 
van chroom-6 en/of CARC, toen de effecten op de gezondheid bekend werden? 
Wie was daarvoor verantwoordelijk?  

h. Wat was de rol/verantwoordelijkheid met betrekking tot het naleven van nor-
men/arbowetgeving/arbogerichtbeleid/zorgplicht van: 
- Nederlandse Ministerie van Defensie 
- Amerikaanse Ministerie van Defensie 
- Arbeidsinspectie 
- leiddinggevenden 
- veil igheidsfunctionarissen 
- bedrijfs/huisartsen bij Defensie 
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 - toezicht op werkvloer 
- medezeggensschapsraad 
- (ex-)werknemer van Defensie 

i. Welk beleid is er voor het bli jven toepassen van chroom-6 en/of CARC in de toe-
komst? 

 
RISICO 
Algemene vragen 
22. Hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die ge-

relateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 
23. Zijn er blootstell ingen aan andere gevaarli jke stoffen die mogelijk deze relatie tussen 

effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC beïnvloeden? Zo 
ja, hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die 
gerelateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC in combinatie met de 
blootstell ing aan die andere gevaarli jke stoffen?  

24. Beïnvloedt leefomgeving, levensstijl  of genetische achtergrond (o.a. voeding, roken, 
water, buitenlucht) deze relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC? Zo ja, hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effec-
ten op de gezondheid die gerelateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of 
CARC in combinatie met leefomgeving, levensstijl of genetische achtergrond (o.a. voe-
ding, roken, water, buitenlucht)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
25. Wat is het risico op effecten op gezondheid als gevolg van blootstell ing aan chroom-6 

en/of CARC voor (ex-)medewerkers van Defensie, gegeven locatie, functie, werkzaam-
heden, werkomstandigheden, blootstell ingsduur, ti jdsperiode, beschermingsmaatrege-
len en andere blootstell ingen?  
(uitgangspunt hierbij is het risico op de gezondheid als gevolg van blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC) 

26. Hoe aannemelijk is het dat een door een (ex-)medewerker van Defensie gerapporteerd 
effect op de gezondheid het gevolg is van blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC, ge-
geven locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden, blootstell ingsduur, 
ti jdsperiode, beschermingsmaatregelen en andere blootstell ingen? 
(uitgangspunt hierbij is de aanwezigheid van een effect op de gezondheid en aanneme-
li jkheid door blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC) 

27. Is het mogelijk om een epidemiologisch onderzoek uit te voeren naar blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC en effecten op de gezondheid? Vereisten hiervoor zijn een duide-
li jk gedefinieerde studiepopulatie, objectieve blootstell ingskarakterisering, en objectie-
ve gezondheidskarakterisering. 

 
AANSPRAKELIJKHEID/JURIDISCH 
Vragen mbt Defensie situatie 
28. Wat is de procedure naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek? 

- Aansprakelijkheid Defensie 
- Erkenning 
- Bewijslast 
- Schadevergoeding 
- Verjaring 
- Nabestaanden 
- Hypotheek 
- Zorgverzekering 
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 MEDISCHE TESTEN/ONDERZOEK 
Algemene vragen 
29. Kan blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC in het l ichaam worden aange-

toond/gemeten 
(zowel ti jdens blootstell ingsperiode als achteraf)? 

30. Kan (l ichamelijk) medisch onderzoek uitwijzen of een bepaald effect op de gezondheid 
gerelateerd is aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

Vragen mbt Defensie situatie 
31. Wanneer heeft Defensie welk (l ichamelijk) medisch onderzoek voor (ex-)medewerkers 

van Defensie aangeboden? Welke afwegingen hebben plaatsgevonden voor de keuze 
hiervoor? 

32. Wie bepaalt welke (medische) onderzoeken worden uitgevoerd voor (ex-)medewerkers 
van Defensie? 
- kosten 
- op welke termijn 
- wie voert deze onderzoeken uit 
- communicatie hierover 

33. Wat is de procedure voor het consulteren van een arts door (ex-)medewerker van De-
fensie met betrekking tot: 
- rol huisarts en bedrijfsarts 
- blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC 

 
MANIER VAN ONDERZOEK DOEN RIVM-ONDERZOEK 
34. Hoe ziet de procedure voor het uitvoeren van het RIVM-onderzoek eruit met betrek-

king tot: 
- taken RIVM 
- transparantie RIVM-onderzoek 
- rol paritaire commissie 
- rol Ministerie van Defensie 
- rol GGD onderzoek 
- rol andere (onafhankelijke) wetenschappers / onderzoeken 
- duur onderzoek 
- financiering onderzoek 
- ti jdsperiode onderzoek 
- registratie voor het onderzoek 
- opstellen onderzoeksvragen 
- gebruik van informatie van (ex-)medewerkers 
- werving (ex-)medewerkers van Defensie 
- betrokkenheid (ex-)medewerkers van Defensie 
- informatievoorziening naar (ex-)medewerkers van Defensie 
- beantwoorden van vragen 
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WP1: Algehele coördinatie en management 
WP leader: RIVM 

WP3: Algemene vragen en blootstelling al-
gemeen chroom-6 en CARC en producten 
defensie situatie 
WP leader: RIVM 

WP4: Blootstelling Defensie situatie 
WP leader: Universiteit Utrecht 
 

WP5: Effecten 
WP leader: RIVM 
 
• Literatuuronderzoek 

 
• Gerapporteerde effecten Defensie situatie 

en mogelijkheid epidemiologisch onderzoek 

WP2: Manier van onderzoek doen RIVM-
onderzoek 
WP leader: RIVM 

BIJLAGE II: Beschrijving consortium en werkpakketten 
(WP’s)  

Per WP is  er een WP-leider, die verantwoordelijk is voor uitvoer van het onderzoek binnen het WP. 
Daarnaast zijn er per WP één of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van deel-
onderzoeken binnen het WP. De vraagnummers verwijzen naar de vraagnummers in de lijst met ge-
priori teerde en vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

WP6: Risico Defensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

Vraag 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 11. Trekker: 
RIVM 

Vraag 12-17, 22-24. Trekker: RIVM 

Vraag 18, 27. Trekker: RIVM 

Vraag 34. Trekker: RIVM 

Vraag 25-26. Trekker: RIVM 

Vraag 8, 9, 10. Trekker: Universiteit 
van Utrecht 
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WP9: Aansprakelijkheid/juridisch 
WP leader:  

WP7: Medische testen/onderzoek 
WP leader: RIVM 
 
• Algemene vragen medische tes-

ten/onderzoek 
 
• Defensie specifieke vragen medische tes-

ten/onderzoek 

WP8: Normen/recht op bescherming De-
fensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

• Normen/recht op bescherming algemeen 
 

• Normen/recht op bescherming Defensie 
situatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NB. WP9 i s  wel al ingericht. Vraag 28 i s echter nog niet vastgesteld door de Paritaire Commissie om 
ui tgewerkt te worden in een onderzoeksplan. 
 
 
  

Vraag 28. Trekker: 

Vraag 29, 30. Trekker: TNO 

Vraag 31-33. Trekker: RIVM 

Vraag 20. Trekker: TNO 

Vraag 21. Trekker: RIVM 
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 Bijlage III: gerapporteerde aandoeningen / symptomen door 
belanghebbenden tijdens de inventarisatiefase.  

Binnen deelproject 1 worden alle aandoeningen en symptomen die door belang-
hebbenden tijdens de inventarisatiefase zijn gerapporteerd in kaart gebracht. De-
ze aandoeningen / symptomen zijn gerapporteerd tijdens de focusgroepen, in de 
online survey of tijdens andere communicatie met belanghebbenden, Ze zijn ge-
bundeld en geclusterd naar type gezondheidsprobleem. In de tabel staan alle 
aandoeningen / symptomen die tot nu toe zijn genoemd. Dit zal worden uitge-
breid gedurende zolang er nieuwe gegevens van belanghebbenden binnenkomen.  
 
Algemene klachten   Hart- en Vaatziekten 

(chronische) vermoeidheid/ futloos, al dan 
niet na inspanning 

  hartritmestoornissen/ onregelmatige hart-
slag 

niet meer tegen drukte kunnen  TIA 
CVS/M.E.  aortaaneurysma 
geestelijke vermoeidheid  hartinfarct 
jeuk op lichaam  by-pass [vaatsclerose?] 
nachtelijk overmatig transpireren  hypertensie 
slechte/ weinig weerstand - relatie chroom 
VI en werking immuunsysteem 

 trombosebeen 

     
Specifieke klachten  Luchtwegaandoeningen/ KNO proble-

men 
gebitsklachten/ afbrokkelende tanden/ kaak 
en tandpijn 

 chronische luchtwegklachten/ longontstekin-
gen/ bronchiectasien, longproblemen 

aangetaste nagels  kortademigheid/ 'last van adem' 
merkelcelcarcinoom (uitgezaaide kanker, 
primaire tumor niet gevonden, waarschijn-
lijk in hals-hoofd-nek-long) 

 hoesten 

tinnitus (oorsuizen)  herhaalde verkouden ontstoken voor-
hoofd/bij/kaak -holtes 

OPS (Schildersziekte)  veel taai slijm 
Chroom-6 en CARC vergiftiging  neusklachten (slijmvlies, tussenschot) 
DIS in mijn rug  altijd een loopneus 
steenkoude vingertoppen  herhaalde bloedneuzen - bloedend slijmvlies 

neus 
reukverlies/ reukklachten  COPD 
bloedblaren in mond/ loslaten wangweefsel  astma 
paroxismaal blurrend rechteroog plm 20 
min met visuele effecten (lijnen zien) en 
moeite met focussen 

 (verergering) asmatische bronchitis 

tintelende armen en benen (meestal in bed)  longkanker 
meningitis (hersenvliesontsteking)    
in coma gehouden ivm longklachten, darm-
klachten, nierfalen??? (ernstig relaas zonder 
diagnose in opmerkingenveld) 

  Maag, Darm, Lever, Spijsvertering 

oogontstekingen   darmklachten (niet nader gespecificeerd) 
mouches volantes  slokdarm ontsteking 
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 beschadiging hoornvlies  slokdarmkanker 
duizelig  gastro-intestinale kanker 
(onverklaarbare) allergie  darmkanker 
   maagklachten (oppassen wat ik eet/ hernia) 
Huidklachten  regelmatig maagwandontsteking (gastritis) 

huidaandoeningen niet nader gespecificeerd  recidiverende proctitis 
huidkanker/ melanoom  Pbc ( leverziekte) 
eczeem  pancreatitis 
plekken op knokkels/ handen  colitis Ulcerosa 
haarzakjes ontsteking op benen  ziekte van Crohn 
huiduitslag rond de geslachtsdelen, benen 
en onder armen 

 endeldarm- en rectumontstekingen leidend 
tot stoma 

onverklaarbare plek op rechterbeen  PDS [Prikkelbaar Darm Syndroom), terug 
kerende fistels, slijm en pus afscheiding en 
onverklaarbare buikpijn. 

droge jeukende huid/ wondjes bij krabben    
ruwe/ geirriteerde handen/ armen  Tractus urogenitalis  

huidirritatie hoofd/ gelaat  onvruchtbaarheid man/ afwijkend semen-
monster 

hoofdschimmel  verminderde vruchtbaarheid vrouw  
kale plekken op hoofd  onvruchtbaarheid - geslacht onduidelijk 
lichen sclerosus  / planus   prostaatklachten 
vitiligo  prostaatkanker 
rode stippen op lichaam  blaaskanker 
lamellosa Sicca   nierkanker 
vetbulten [lipomen]   verminderde nierfunctie/ nierfalen 
   onverklaarde plasklachten  
   hypermenorroe 
     
Klachten geassocieerd met zenuwstel-
sel  

 Spier en bewegingsapparaat 

hoofdpijn  (chronische) pijn/ klachten in botten/ spie-
ren/ gewrichten 

Afgestorven hersenweefsel. (MRI scan)  lage rugpijn 
beschadigde hersenen  spier problemen  
depressie  reumatische klachten 
stemmingswisselingen/gemoedswisselingen/ 
emotioneel 

 moeite met lopen en bewegen 

angstig  storingen v/h fijne motoriek 
concentratieproblemen  slijmbeursontstekingen 
vergeetachtigheid/ geheugenverlies  peesontstekingen 
slapeloosheid/ slecht slapen  posttraumatische dystrofie 
gedragsveranderingen  aanmaken van kraakbeen in schouders en 

andere gewrichten 
evenwichtsproblemen  Chronische bekkenbodempijn ( CPPS) 
slecht kunnen verwoorden van situaties en 
benoemen van voorwerpen 

 deels trillende rechterarm 

aangetaste zenuwstelsels    
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 polyneuropathie  Ziekte van bloed(vormende organen) 

   Hodgkin 
Endocrien stelsel   Beenmerg kanker 

Diabetes  weke delen kanker (polycythaemia vera pv ) 
Alvleesklier werkt niet meer  Leukemie 
Schildklierziekte Hashimoto  Ziekte van Waldenstrom 
     
Ziekten in gezin/familie  Overig/ niet te categoriseren 

kind met leukemie  kanker  
kind met autisme   (chronische) ontstekingen 
slijmbeurs en peesontstekingen/ post trau-
matische dystrofie:  
risico voor nageslacht? 

 slikken 

partner met miskraam/ miskramen  voeten en tenen 
post-coitale 'onstekingen aan het onderlijf' 
bij echtgenote 

 onverklaarde klachten 

longkanker bij partner   complicaties door behandeling kanker 
   Luchtwegen en longen 
   huidproblemen  
   auto-immuunziekten 
   chronische klachten 
   zenuwbanen 
   extreme wijkaanpak [tikfout op iphone?]  
   alle chroom6 gerelateerde aandoeningen  
   stress gevoelig 
   zuurstofsaturatie 
   maag en darm 
    niet goed functionerend immuumsysteem ... 

heb antistoffen in mijn bloed. 
    Somatisch Onvoldoende verklaarde Li-

chamelijke Klachten (SOLK) 
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 Bijlage IV: officiële rapporten van internationale instanties: 

Officiële instanties van internationale instanties die eerder een rapport hebben 
uitgebracht over de effecten van Chroom 6. Experts betrokken bij het Chroom-6 
onderzoek zullen worden bevraagd welke instanties zij kennen. Hieronder staat 
de eerste lijst me instanties die zullen worden doorzocht. 
 
• NCvB rapport (A. F. Lenderink & G. van der Laan 2014) 
• Atsdr rapport, http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp.asp?id=62&tid=17 
• Bedrijfsartsen rapport (van der Laan et al., 2015) 
• Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) httD://www.who.int/en/ 
• International Labour Organisatie (ILO)  htto://www.ilo.orglglobal/lang--

en/index.htm 
• Europese Commissie http://ec.eurooa.eu/index nl.htm 
• Gezondheidsraad http://www.gezondheidsraad.nl 
• Scoel 
• IARC 
• EFSA 
• JECFA 
• EU 
• Sociaal Economische Raad (SER) https://www.ser.nl/  
• Fonds voor Beroepsziekten 

http://www.fmbz.fRov.be/web/content.ohI~?lang=nl&target=citizen#/home 
• Caisse National d’Assurance des Maladie des 

htto://www.cnam.nat.tn/oages/index fr.html 
• travailleurs salaries 
• I’Institut national de recherche et de securite http:I/www.inrs.fr/pour la pre-

vention des accidents du travail etdes maladies professionnelles (INRS) 
• Deutsche gesetzliche UnfaIIversicherung http://www.dguv.de/de/index.isp 
• Health and Safety Executive (HSE) http://www.hse.gov.uk/ 
• National Institute for Occupational Safety and 

http://www.cdc.gov/niosh/Health (NIOSH) 
• Nordic expert group: Arbete och Hälsa 1979:33 (is in het Zweeds en erg 

oud!) 
• Swedish criteria group: Scientific basis for Swedish occupational standards 

XXI, S-112 79  
• ANSES: calculation of excessive health risk 1:100 workers (exposure dura-

tion 40 y) at 0,1 ug/3 www. Anses.fr/en/system/files/PRES2010CPA11EN.pdf 
• MAK commission: commissie van de DFG (Deutsche Forschungs Gemein-

schaft) die MAK waarden afleidt in Duitsland (Maximale Arbeitsplatz Kon-
zentration) 

• RAR chroomVI: Risk Assessment Report. 
 
Verder zullen de experts binnen het consortium gevraagd worden of er nog be-
langrijke rapporten missen. 
 
 
  

http://ec.eurooa.eu/index%20nl.htm
http://www.gezondheidsraad.nl/
https://www.ser.ni/
http://www.fmbz.frov.be/web/content.ohI%7E?lang=nl&target=citizen%23/home


 

 
 
 
 
 
 
 
 

V ersie: 2  Status: Definitief Pagina 42 van 47 
 

 Bijlage V: zoekstrategie literatuursearch 

Databank: MEDLINE 1950 to present 
Soortgelijke zoekstrategie met vergelijkbare termen worden uitgevoerd voor EM-
BASE en Scopus. Dit resulteert in een totaal van 4000 artikelen. Deze artikelen 
worden daarna gescreend dmv inclusie en exclusie criteria (paragraaf 2.2A). Na 
incusie worden ze opgesplitst per type gezondheidseffect en geraadpleegd in 
deelproject 2.1 of 2.2A. Voor deelproject 2.2B wordt een nader te bepalen zoeks-
trategie gebruikt.   
-------------------------------------------------------------------------------- 
1     exp Chromium Compounds/ (7637) 
2     exp Chromium/ (11066) 
3     ((chrome$ or chromi$ or cr) adj ('6' or VI)).mp. (3646) 
4     ((chrome$ or chromi$ or cr) adj hexaval$).mp. (1322) 
5     (hexaval$ adj (chrome$ or chromi$ or cr)).mp. (1551) 
6     3 or 4 or 5 (4260) 
7     (1 or 2) and 6 (3547) 
 
8     exp Occupational Diseases/ (109259) 
9     exp Occupational Exposure/ (52467) 
10     exp Chronic Disease/ (227516) 
11     exp Environmental Health/ (21548) 
12     exp Environmental Exposure/ (185883) 
13     exp Health/ (277968) 
14     exp Maximum Allowable Concentration/ (8523) 
15     exp Risk/ (903047) 
16     exp Risk Assessment/ (191739) 
17     exp Accidents/ (148708) 
18     exp Hazardous Substances/ (11958) 
19     exp "diseases (non mesh)"/ (12318425) 
20     ci.fs. (515105) 
21     19 and 20 (510154) 
 
22     exp *Chromium Compounds/ or exp *Chromium/ (10927) 
23     limit 22 to "review articles" (360) 
24     7 or 23 or (((chrome$ or chromi$ or cr) adj ('6' or VI)) or ((chrome$ or 
chromi$ or cr) adj hexaval$) or (hexaval$ adj (chrome$ or chromi$ or cr))).ti. 
(3822) 
25     24 and (8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 21) 
(687) 
26     1 or 2 or 6 (18514) 
27     26 and (8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 21) 
(3007) 
28     27 not 25 (2320) 
29     limit 28 to humans (1544) 
30     28 not 29 (776) 
31     limit 30 to animals (403) 
32     29 or 31 (1947) 
33     25 or 32 (2634) 
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 34     exp Chromium/ae, po, to [Adverse Effects, Poisoning, Toxicity] (2421) 
35     exp Chromium Compounds/ae, po, to [Adverse Effects, Poisoning, Toxicity] 
(1671) 
36     (34 or 35) and 6 (1218) 
37     limit 36 to humans (525) 
38     36 not 37 (693) 
39     limit 38 to animals (464) 
40     37 or 39 (989) 
 
41     exp *Chromium/ae, po, to [Adverse Effects, Poisoning, Toxicity] (1605) 
42     exp *Chromium Compounds/ae, po, to [Adverse Effects, Poisoning, Toxici-
ty] (1077) 
43     41 or 42 (2617) 
44     limit 43 to "review articles" (155) 
 
45     33 or 40 or 44 (3290) 
46     remove duplicates from 45 (3235) 
47 limit 46 to language Dutch, English, German (  ) 
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 Bijlage VI: kwaliteitscheck studies 

Voor de geïncludeerde studies zal worden bepaald of Populatie, blootstelling (Ex-
posure of Intervention), controle groep (Comparator), Outcome en Studie design 
worden gerapporteerd. Deze criteria worden normaal gesproken gebruikt voor het 
uitvoeren van een systamtic review (Liberati et al., 2009, EFSA et al., 2010, NTP 
2015). Dit geeft een inzicht in de kwaliteit van de studies en zal worden geïnclu-
deerd in de tabel die wordt opgeleverd als input voor WP6. Het betekent niet dat 
deze criteria zullen worden gebruikt voor de exclusie van de studies, zoals bij een 
systematic review (omdat de gegevens mogelijk wel van belang kunnen zijn voor 
WP6). WP6 bepaalt of ze de studie zullen meenemen.  
 
Populatie 
Epidemiologische studies: in welke populatie of bevolkingsgroep is het effect on-
derzocht. Specificeer daarbij ook of het gaat over blootstelling in de arbeiderssi-
tuatie of in de leefomgeving. 
 
Toxicologische studies: in welk diersoort bij in vivo dierstudies is het effect onder-
zocht: zoogdieren zoals rat, konijn, muis of geen zoogdieren zoals de vissen. Be-
noem naast het diersoort ook de stamnaam. Benoem bij in vitro studies het mo-
del (zoals een celsysteem), waarin de effecten zijn onderzocht.  
 
Blootstelling (Exposure / Intervention) 
• Aan welke risicofactor is de populatie blootgesteld  
 
Comparator 
Ten opzichte van welk referentiekader wordt het resultaat (outcome) van de stu-
die vergeleken: 
• Controle groep: controle groep zonder ziekteverschijnselen 
• Niet blootgestelde controle groep 
• Referentie situatie: individuele status die gemeten is voordat de blootstelling 

heeft plaatsgevonden. In hetzelfde individu vindt er dan ook een meting 
plaatst na de blootstelling. Die worden met elkaar vergeleken.  

• Een cumulatief effect (blootstelling-effect relatie) tussen hoogte van de 
blootstelling en de outcome.  

 
Outcome of endpoint of interest.  
• Wat is het beschreven resultaat eindpunt of (gezondheids)effect van de stu-

die.  
 
Studie Design 
Epidemiologische studie / observationele studies: definieer de type studie 
• Case-control 
• Cohort studie 
• Cross-sectional 
• Studies met hybrid design. 
 
Experimentele studies: 
• In vitro studies: effecten onderzocht in een laboratorium model, zoals cell-

systeem 
• In vivo studies: effecten onderzocht in een diermodel: zoogdieren of niet 

zoogdieren.   
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 Bijlage VII: benodigde gegevens in Excel / Access als input 
voor WP6 

In deelproject I van WP5 wordt een tabel gegenereerd die alle in de literatuur be-
schreven blootstellings-effect relaties weergeeft voor een gezondheidseffect en 
chroom-6. De gegevens worden verzameld en systematisch weergegeven in een 
tabel in Excell of Access. Daarnaast wordt informatie over de chroom-6 verbin-
ding, de toxicokinetiek (inclusief PBPK-modellen) en toxicodynamiek zoveel mo-
gelijk in samenhang beschouwd. Op basis van PBPK-modellen (physiologically ba-
sed pharmacokinetic models) kan een inschatting worden gemaakt van de con-
centratie in het lichaam als gevolg van de blootstelling op het werk (uitwendige 
blootstelling). 
 
Voor bijvoorbeeld de carcinogene effecten waarvoor geen drempelwaarde kan 
worden afgeleid wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van in de literatuur ge-
rapporteerde dosis-effect relaties door internationaal onderzoeksinstituten / 
commissies. Per type kanker zal, indien mogelijk, per blootstellingsscenario een 
dosis-effect relatie worden aangeleverd. Verder zal ook de achtergrondincidentie 
en prevalentie voor elk kankertype worden achterhaald, mits voorhanden. 
 
Voor de gerapporteerde effecten waarvoor een drempelwaarde kan worden afge-
leid is idealiter (voor zover beschikbaar) onderstaande informatie nodig (humane 
en dierexperimentele data), liefst in tabelvorm: 
 
Humane data (voorbeeld, zie tabel 1 bijlage VII): 
• Gezondheidseffect Achtergrondincidentie en -prevalentie  
• Werkingsmechanisme  
• Aantal blootgestelden 
• Studiepopulatie 
• Type blootstelling (blootstellingsroute): oraal, dermaal, inhalatoir  
• Vorm van Chroom 
• Chroom-6 verbinding 
• Concentratie/frequentie/duur blootstelling 
• NOAEL, LOAEL (effect level) 
• Dosis-respons relatie  
• Beschreven interactie met leefstijl, leefomgeving, andere gevaarlijke 

stoffen, genetische achtergrond 
• Publicatiedatum 
• Literatuurverwijzing (link) 
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Tabel 1: Gerapporteerde humane gezondheidseffecten, anders dan 
longkanker (voorbeeld uit Zweeds criteriadocument). 
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Dierexperimentele data: 
• Gerapporteerde effecten benoemen  
• Species (en eventueel geslacht) 
• Soort chroom-6 verbinding 
• Aantal blootgestelde dieren (eventueel per geslacht en per blootstel-

lingsgroep) 
• Alle geteste concentraties/doseringen (aanwezigheid controlegroep),  
• Blootstellingsroute 
• Frequentie en duur blootstelling 
• NOAEL of LOAEL  
• Dosis-response relatie voor ieder effect (eventueel per geslacht) Pu-

blicatiedatum 
• Literatuurverwijzing (link) 
 
 
Indien bovenstaande informatie niet of deels beschikbaar is zal er afstemming 
tussen WP4, WP5 en WP6 zijn in hoeverre en op welke manier in de vervolgfase 
van het onderzoek de onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden. 
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Samenvatting onderzoeksplan 

In dit werkpakket (WP6) wordt in eerste instantie gekozen om het risico 
van chroom-6 te beoordelen en CARC niet mee te nemen in de onder-
zoeksvraag. Daarnaast zullen tijdens deze fase alleen de POMS locaties 
worden meegenomen. Het risico op gezondheidsproblemen voor (ex-
)defensiemedewerkers als gevolg van blootstelling aan chroom-6 tijdens 
werkzaamheden bij Defensie zal op groepsniveau ofwel populatieniveau 
worden beoordeeld. Daarbij zal onderscheid worden gemaakt tussen ge-
zondheidsproblemen met en zonder drempelwaarde (bijvoorbeeld kan-
ker). Hiertoe wordt informatie over de blootstelling (WP4) gekoppeld aan 
relevante informatie uit de literatuur over gezondheidsproblemen na 
blootstelling aan chroom-6 (WP5, deelonderzoek I) en de kinetiek van 
chroom-6 (WP3). Omdat de risicoschatting afhankelijk is van de informa-
tie uit zowel WP3, WP4 als WP5, zal de uiteindelijke risicoschatting dus 
pas kunnen plaatsvinden nadat WP3, WP4 en WP5 (deelonderzoek I) de 
benodigde informatie hebben aangeleverd. Om toch al een start te maken 
met WP6 zullen de methodieken worden vastgesteld waarmee het risico 
op verschillende gezondheidsproblemen kan worden beoordeeld, de zo-
genaamde inventarisatiefase. Het huidige werkplan voor WP6 beschrijft 
het onderzoeksvoorstel voor deze inventarisatiefase. Na de inventarisa-
tiefase zal een nieuw plan worden geschreven voor de volgende fase van 
WP6. 

Publiekssamenvatting onderzoeksplan 

In het werkpakket risico Defensie situatie wordt geprobeerd op populatie-
niveau een uitspraak te doen of een door (ex-) Defensiemedewerkers ge-
rapporteerd gezondheidsprobleem kan zijn veroorzaakt door blootstelling 
aan chroom-6 tijdens werkzaamheden op de POMs locaties bij Defensie. 
Omdat de definitieve risicobeoordeling pas kan plaatsvinden nadat infor-
matie over blootstelling en gezondheidsproblemen is opgeleverd, zal de 
risicobeoordeling in een aantal stappen plaatsvinden. Tijdens de eerste 
stap, de inventarisatiefase, zullen de methodieken worden vastgesteld 
waarmee de risicobeoordeling voor verschillende gezondheidsproblemen 
kan worden uitgevoerd.  

1 Algemene inleiding 

1.1 Organisatie van het onderzoek 

Het ministerie van Defensie heeft aan het RIVM gevraagd om te onder-
zoeken wat de mogelijke effecten voor de gezondheid zijn voor (ex-) me-
dewerkers van Defensie na gebruik van chroomhoudende verf en Chemi-
cal Agent Resistant Coating (CARC). Chroomhoudende verf en CARC 
wordt door Defensie gebruikt om militaire voertuigen te behandelen te-
gen corrosie en chemische stoffen. De (ex-)medewerkers melden ver-
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 schillende typen gezondheidsklachten, waarbij zij zich afvragen of die het 
gevolg zijn van de werkzaamheden met chroomhoudende verf en CARC. 
Vooral op POMS-locaties (Prepositioned Organisational Material Storages) 
van de NAVO werden deze stoffen gebruikt. De POMS-locaties bevinden 
zich in Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel. 
Maar POMS-medewerkers zijn mogelijk ook aan andere gevaarlijke stof-
fen blootgesteld. Ook op andere locaties zijn chroomhoudende verf en 
CARC gebruikt, daarnaast zijn ook hier andere gevaarlijke stoffen ge-
bruikt. Het onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de POMS-
locaties en op blootstelling aan chroom-6 en CARC. Het RIVM zal bij het 
onderzoek ook andere organisaties en onderzoekers met relevante kennis 
betrekken voor zover nodig om het onderzoek zorgvuldig uit te voeren. 
Het onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM en wordt uitgevoerd 
door een consortium van onderzoeksinstituten. Communicatie door het 
consortium over het onderzoek wordt gecoördineerd door en afgestemd 
met het RIVM. Het consortium krijgt vertrouwelijke informatie tot zijn be-
schikking. Door het deelnemen aan het consortium verbinden consorti-
umpartijen zich aan de toepasselijke regels omtrent geheimhouding die 
ook voor rijksambtenaren gelden. Elke consortiumpartij zal bij de uitvoer 
van het onderzoek de benodigde maatregelen nemen om de vertrouwe-
lijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevens te garanderen. De 
werkwijze van het consortium en de afspraken binnen het consortium 
worden beschreven in een consortium agreement. 
Het onderzoek wordt begeleid door een Paritaire Commissie bestaande uit 
vier vertegenwoordigers van zowel werkgevers- als werknemerszijde, een 
onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk (wetenschappelijk) expert. 
Het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen OverheidsPersoneel) verzorgt 
het secretariaat van de Paritaire Commissie.  
Het onderzoek wordt getoetst door een inhoudelijke klankbordgroep.  
De resultaten zullen breed beschikbaar zijn, ook voor andere dan de con-
sortium partijen. 
 
1.2 Onderzoeksvragen 

Alle (ex-)medewerkers van Defensie die zich hebben geregistreerd bij het 
CAOP of ABP zijn uitgenodigd om hun vragen door te geven voor het on-
derzoek. Ook andere belanghebbenden, zoals vakbonden, Defensie, re-
gister-experts, letselschade-advocaten, Onderzoeksraad voor de Veilig-
heid en Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, hebben hun vragen 
doorgegeven. Vragen zijn ook afkomstig uit de 12 informatiebijeenkom-
sten die in het najaar van 2014 en begin 2015 zijn georganiseerd voor 
(ex-)medewerkers.  
Er zijn meer dan 1.000 vragen doorgegeven om te onderzoeken. Alle 
doorgegeven vragen zijn geanalyseerd en gebundeld in onderzoeksvra-
gen. Tot nu toe heeft dat geleid tot het opstellen van 34 onderzoeksvra-
gen.  
Het RIVM heeft de lijst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidson-
derzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en 
CARC” voorgelegd aan de Paritaire Commissie vergadering van donder-
dag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie vergaderingen van don-
derdag 11 juni 2015 en van donderdag 9 juli 2015 is de lijst van onder-
zoeksvragen besproken.  
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 De volledige lijst met onderzoeksvragen is bijgevoegd in bijlage I. 
Het vaststellen van onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie is een 
belangrijke stap in het onderzoek omdat onderzoeksvragen de basis vor-
men voor de onderzoeksplannen en het onderzoek. De vastgestelde on-
derzoeksvragen geven aan welke vragen prioriteit hebben.  
 
1.3 Uitvoering van het onderzoek 

Het RIVM betrekt ook andere onderzoeksinstituten met relevante kennis 
bij het onderzoek voor zover nodig om het onderzoek zorgvuldig uit te 
voeren. Het onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM en wordt uit-
gevoerd door een consortium van onderzoeksinstituten. Het consortium is 
ingericht op basis van de lijst van opgestelde onderzoeksvragen. De on-
derzoeksinstituten in het consortium hebben de relevante en aantoonbare 
expertise die nodig is voor het onderzoeken en beantwoorden van de 
vastgestelde onderzoeksvragen. Daarom vormt en coördineert het RIVM 
een onderzoeksconsortium. De verantwoordelijkheid bij het inrichten van 
het consortium ligt bij het RIVM. Het consortium ontwerpt en voert het 
onderzoek uit.  
 
De consortium partijen zijn: 
• RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 
• Universiteit Utrecht 
• TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek) 
 
Op basis van de lijst van onderzoeksvragen zijn een aantal zogenaamde 
werk pakketten (WP) ingericht voor het onderzoeken van bij elkaar ho-
rende onderzoeksvragen, zie bijlage II. Per WP is er een WP leider die 
verantwoordelijk is voor uitvoer van het onderzoek binnen het WP, en per 
WP zijn er een of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor de uit-
voer van deelonderzoeken binnen het WP.  
Onderzoeksvragen die door de Paritaire Commissie zijn vastgesteld wor-
den door het consortium uitgewerkt in verschillende onderzoeksplannen 
per deelonderzoek (gebaseerd op de verschillende WP’s).  
 
2 Doel van WP6 en onderzoeksplan 

Het doel van het onderhavige WP is om op groepsniveau het risico op 
verschillende gezondheidsproblemen te beoordelen voor (ex-) medewer-
kers van Defensie ten gevolge van blootstelling aan chroom-6 bij de 
POMS locaties tijdens hun werkzaamheden bij Defensie. Risicobeoordelin-
gen op individueel niveau vallen niet onder WP6. Hiervoor zal een apart 
werkpakket worden ingericht. 
 
In WP5 wordt in deelonderzoek II de omvang van het aantal gezond-
heidsproblemen of klachten die volgens een recente literatuurstudie van 
het NCvB met voldoende of beperkt bewijs worden gerelateerd aan de 
blootstelling van chroom-6, in kaart gebracht. Daarnaast wordt als on-
derdeel van deelonderzoek I van WP5 met behulp van een literatuurstu-
die onderzocht welke gezondheidsproblemen (nog meer) zijn gerelateerd 
aan de blootstelling van chroom-6. Daarnaast zijn er nog gezondheids-



 

 
 
 
 
 
 
 
 

V ersie: 2  Status: Definitief Pagina 5 van 28 
 

 problemen en klachten die door ex-medewerkers van POMS-locaties ge-
noemd zijn tijdens door het RIVM uitgevoerde focusgroepen dan wel ge-
rapporteerd zijn in de on-line vragenlijst en waarvan deze ex-
medewerkers denken dat ze verband houden met de blootstelling aan 
chroom-6. In WP6 zullen de gemelde gezondheidsproblemen waarvoor in 
de literatuur bewijs wordt gevonden dat er een relatie kan zijn met bloot-
stelling aan chroom-6, worden beoordeeld. Gezondheidsproblemen waar-
voor in de literatuur geen aanwijzing wordt gevonden dat er een relatie 
kan zijn met de blootstelling aan chroom-6 zullen worden beoordeeld in 
het nieuw op te zetten werkpakket waarin individuele gevallen worden 
beoordeeld. In WP6 zullen alleen gezondheidsproblemen worden beoor-
deeld waarvan een relatie met chroom-6 blootstelling in de literatuur 
wordt gevonden, waarna zal worden getracht per gezondheidsprobleem 
inzicht te krijgen in de relatie tussen blootstelling aan chroom-6 en het 
betreffende gezondheidsprobleem. Vervolgens zal per groep (ex-
)werknemers van Defensie een vergelijking worden gemaakt met litera-
tuurgegevens, waarbij werknemers met een vergelijkbare blootstelling 
aan chroom-6 in overeenkomstige blootstellingsscenario’s worden verge-
leken. Vervolgens wordt nagegaan of het aannemelijk is dat de gemelde 
gezondheidsproblemen het gevolg kunnen zijn van de betreffende bloot-
stellingsomstandigheden. Dit betekent dat binnen WP6 alleen uitspraken 
op groepsniveau zullen worden gedaan en dat deze resultaten niet zo-
maar gebruikt kunnen worden voor het bepalen van het extra gezond-
heidsrisico1 van een individuele werknemer.  
 
3 Onderzoeksvragen van WP6 

De onderzoeksvraag die in WP6 wordt opgepakt is onderzoeksvraag 25 
van de vastgestelde onderzoeksvragen. Onderzoeksvraag 26 betreft het 
individuele risico en zal na vaststelling door de paritaire commissie in een 
apart werkpakket worden beoordeeld: 
25.  Wat is het risico op effecten op gezondheid als gevolg van blootstel-

ling aan chroom-6 en/of CARC voor (ex-)medewerkers van Defensie, 
gegeven locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden, 
blootstellingsduur, tijdsperiode, beschermingsmaatregelen en andere 
blootstellingen?  
(uitgangspunt hierbij is het risico op de gezondheid als gevolg van 
blootstelling aan chroom-6 en/of CARC) 

26.  Hoe aannemelijk is het dat een door een (ex-)medewerker van De-
fensie gerapporteerd effect op de gezondheid het gevolg is van bloot-
stelling aan chroom-6 en/of CARC, gegeven locatie, functie, werk-
zaamheden, werkomstandigheden, blootstellingsduur, tijdsperiode, 
beschermingsmaatregelen en andere blootstellingen? 
(uitgangspunt hierbij is de aanwezigheid van een effect op de ge-
zondheid en aannemelijkheid door blootstelling aan chroom-6 en/of 
CARC) 

 
  

                                                 
1 Extra gezondheidsrisico: Het extra risico op een gezondheidseffect door blootstelling aan een s tof, uitgedrukt 
als  een geschat aantal extra gevallen, ongeacht de achtergrond in de populatie.  
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 De originele onderzoeksvraag 25 wordt geherformuleerd omdat: 
• In eerste instantie is gekozen om het risico van chroom-6 te be-

oordelen en CARC niet mee te nemen in de onderzoeksvraag.  
• Tijdens deze fase alleen de POMS locaties worden meegenomen.  
• Om een onderscheid mogelijk te maken tussen kanker en andere 

gezondheidsproblemen.  
Daarnaast zijn de geherformuleerde onderzoeksvragen gelaagd omdat de 
hoeveelheid en aard van de aangeleverde informatie over blootstelling en 
gezondheidsproblemen bepaalt of inschatting van het risico op gezond-
heidsproblemen voor (ex-)medewerkers van Defensie mogelijk is. 
 
De geherformuleerde onderzoeksvraagstellingen zijn: 
25 A: Hoe aannemelijk is het, op groepsniveau, dat een bepaald type 
kanker het gevolg is van blootstelling aan chroom-6:  

a. Zo ja, is het met behulp van de aangeleverde informatie over 
blootstelling en effecten mogelijk het extra gezondheidsrisico op 
dit type kanker te geven/berekenen?  

b. Indien de benodigde informatie het toelaat, hoe hoog is het extra 
gezondheidsrisico op het betreffende type kanker ten gevolge 
van blootstelling aan chroom-6 onder de gegeven blootstellings-
omstandigheden?  

Deze vragen zijn van toepassing op (ex-) medewerkers op de POMS loca-
ties van Defensie, gegeven locatie, functie, werkzaamheden, werkom-
standigheden, blootstellingsduur, tijdsperiode, beschermingsmaatregelen 
en blootstelling aan andere stoffen waarvan bekend is dat ze interacties 
aangaan met chroom-6. Uitgangspunt hierbij is het risico op de gezond-
heidsproblemen als gevolg van blootstelling aan chroom-6. 
 
25 B: Hoe aannemelijk is het, op groepsniveau, dat een gezondheidspro-
bleem, niet zijnde kanker, het gevolg is van blootstelling aan chroom-6.  

c. Zo ja, is het met behulp van de aangeleverde informatie over 
blootstelling en effect mogelijk een inschatting van het risico op 
het gemelde gezondheidsprobleem te geven/berekenen?  

d. Indien de benodigde informatie het toelaat, hoe waarschijnlijk is 
het gerapporteerde gezondheidsprobleem een gevolg van bloot-
stelling aan chroom-6?  

Deze vragen zijn van toepassing op (ex-) medewerkers op de POMS loca-
ties van Defensie, gegeven locatie, functie, werkzaamheden, werkom-
standigheden, blootstellingsduur, tijdsperiode, beschermingsmaatregelen 
en blootstelling aan andere stoffen waarvan bekend is dat ze interacties 
aangaan met chroom-6. Uitgangspunt hierbij is het risico op de gezond-
heidsproblemen als gevolg van blootstelling aan chroom-6. 
 
De herziene onderzoeksvragen gaan niet in op gezondheidsrisico’s voor 
individuele personen. Een nieuw op te stellen onderzoeksvraag zal dat 
moeten afdekken, hetgeen door een nieuwe WP zal worden onderzocht. 
 
4 Methode 

In bijlage III en IV staat beschreven welke input vanuit respectievelijk 
WP4 (blootstelling) en WP5 (effecten) nodig is om de vraagstellingen uit 
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 WP6 te kunnen beantwoorden. Dit betekent dat het risico op gezond-
heidsproblemen ten gevolge van blootstelling aan chroom-6 pas kan wor-
den bepaald nadat de blootstelling aan chroom-6 in kaart is gebracht 
voor de verschillende groepen werknemers (WP4), en nadat inzicht is 
verkregen in de gezondheidsproblemen die door chroom-6 kunnen wor-
den veroorzaakt (WP5) en de kinetiek van chroom-6 (WP3). Om een goe-
de samenwerking tussen bovengenoemde deelprojecten mogelijk te ma-
ken is maandelijks overleg voorzien tussen de deelprojectleiders van 
WP3, WP4, WP5 en WP6. Verder is de onderzoeksgroep (de groep die de 
daadwerkelijke risicobeoordeling uitvoert) van WP6 aangevuld met een 
arbeidshygiënist/epidemioloog uit WP4 die de blootstellingsbeoordeling 
uitvoert, en is er regelmatig overleg tussen de onderzoeksgroepen van 
WP6 met WP5 (effecten, deel I).  
 
Omdat de uiteindelijke risicobeoordeling afhankelijk is van de resultaten 
van WP3, WP4 en WP5, is in dit werkpakket gekozen voor een gefaseerde 
aanpak. Op deze wijze kan al een start worden gemaakt met WP6 zonder 
dat WP3, WP4 en WP5 zijn afgerond. Er zal worden gestart met een in-
ventarisatiefase waarin methodieken worden vastgesteld waarmee de ri-
sicobeoordeling van een aantal gerapporteerde gezondheidsproblemen 
kan worden uitgevoerd. Daarbij zal onderscheid worden gemaakt tussen 
gezondheidsproblemen met en zonder drempelwaarde. Voor alle gezond-
heidsproblemen zonder drempelwaarde als gevolg van blootstelling aan 
chroom-6 die op basis van het onderzoek in WP5 worden geïdentificeerd 
kan, bij aanwezigheid van voldoende gegevens over het type gezond-
heidsprobleem en de blootstelling, het extra risico worden berekend. Na 
de inventarisatiefase van WP6 zal afstemming plaatsvinden tussen WP3, 
WP4, WP5 en WP6 en zal worden nagegaan op welke manier in de ver-
volgfase van het onderzoek de onderzoeksvragen zo goed mogelijk be-
antwoord kunnen worden. Dit zal worden beschreven in een nieuw op te 
stellen projectplan.  
 
De benodigde informatie over de blootstelling aan de verschillende 
chroom-6 verbindingen bij de POMS zal worden aangeleverd door WP4. 
Dit werkpakket is opgedeeld in een zestal stappen. Tijdens de eerste stap 
zal voorinformatie worden verzameld over de blootstelling uit door Defen-
sie aangeleverde documenten, en wordt informatie verzameld uit de lite-
ratuur en het internet. De blootstellingsinformatie die uit deze eerste stap 
wordt gegenereerd wordt gedeeld met WP6 en zal worden gebruikt tij-
dens de inventarisatiefase van WP6. De inventarisatiefase van WP6 kan 
dus pas worden gestart nadat WP4 blootstellingsinformatie uit fase1 van 
dit werkpakket aan WP6 heeft aangeleverd. Voor de inventarisatiefase 
van WP6 is een goede beschrijving door WP4 van de blootstellingsscena-
rio’s van relevante functies (inclusief piekblootstellingen) met bijbehoren-
de kwantitatieve informatie over de blootstelling aan chroom-6 noodzake-
lijk. Ten aanzien van risicobeoordeling van systemische effecten zal zowel 
de inhalatoire als de dermale blootstelling aan chroom-6 worden meege-
nomen. 
 
Omdat een totaaloverzicht van de gezondheidsproblemen van de verschil-
lende chroom-6 verbindingen (WP5) nog niet bekend is, zal tijdens de in-
ventarisatiefase van WP6 gebruik worden gemaakt van reeds beschikbare 
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 informatie over dosis-effect relaties voor chroom-6. Daarbij zal in eerste 
instantie gebruik worden gemaakt van het rapport dat door het NCvB is 
opgeleverd, waarbij een overzicht is gegeven van gezondheidsproblemen 
die (mogelijk) door chroom-6 worden veroorzaakt. Aanvullend zal, waar 
nodig, voor informatie over dosis-effect relaties ook gebruik worden ge-
maakt van overzichtsrapporten van andere internationaal erkende onder-
zoeksinstituten (deelproject 1.B.1). Deze bronnen zullen ook worden ge-
bruikt voor informatie over de kinetiek en metabolisme van chroom-6, 
zolang WP3 nog niet is afgerond. Tevens worden stoffen die mogelijk een 
interactie aangaan met chroom-6, lifestylefactoren en genetische achter-
grond meegenomen in het literatuuronderzoek, en zal deze informatie in 
het risicostuk worden meegewogen. 
 
Ten aanzien van de te ontwikkelen methodieken in WP6 wordt onder-
scheid gemaakt tussen effecten met en zonder drempelwaarde: 
• Gezondheidsproblemen waarbij een drempelwaarde kan worden vast-

gesteld als gevolg van blootstelling aan chroom-6 zullen, indien de 
hoeveelheid en de kwaliteit van de data het toelaat, worden beoor-
deeld volgens de Benchmark Dose (BMD) methode. De BMD methode 
maakt gebruik van alle geteste concentraties en geeft een nauwkeuri-
ger schatting van een toetsingswaarde voor de risicobeoordeling dan 
een No Observed Adverse Effect Level (NOAEL). Daarbij wordt reke-
ning gehouden met het soort chroom-6 verbinding. Indien een BMD 
niet kan worden afgeleid zal de NOAEL methode worden gehanteerd. 
Volgens deze methode wordt de hoogste dosis vastgesteld waarbij het 
gerapporteerde gezondheidsprobleem nog niet statistisch significant 
kan worden aangetoond. De blootstelling van Defensiemedewerkers 
afkomstig uit fase 1 van WP4 zal bij voorkeur tegen de BMD van de 
verschillende gezondheidsproblemen worden afgezet. Bij gebrek aan 
een BMD zal de NOAEL van de verschillende gezondheidsproblemen 
worden afgezet tegen de blootstelling. Tijdens de inventarisatiefase 
van WP6 wordt nagegaan hoe dit het beste kan worden uitgevoerd, 
en op welke wijze het extra risico op het betreffende gezondheidspro-
bleem kan worden bepaald, indien de data dit toelaten;  

• Voor gezondheidsproblemen zonder drempelwaarde, waarbij dus geen 
veilige dosis/concentratie kan worden aangegeven, zal per chroom-6 
verbinding worden getracht het gezondheidsrisico kwantitatief te be-
oordelen, op voorwaarde dat alle benodigde informatie aanwezig is. 
Tijdens de inventarisatiefase van WP6 zal worden nagegaan welke 
methodiek zal worden gebruikt om dit extra risico op gezondheidspro-
blemen te berekenen. 

 
Door (ex-)medewerkers van Defensie gemelde gezondheidsproblemen die niet in 
de literatuur worden genoemd 
In WP6 zullen alleen de risico’s worden beoordeeld van gezondheidspro-
blemen waarvan in de literatuur is aangetoond dat er een relatie met de 
blootstelling aan chroom-6 is, of kan zijn. Alle andere gemelde gezond-
heidsproblemen zullen worden beoordeeld in het nieuw op te zetten 
werkpakket waarin de individuele gevallen zullen worden beoordeeld.  
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 5 Reactie van de onderzoekers op de algemene advie-
zen/opmerkingen van de klankbordgroep op WP6 

De door de klankbordgroep gegeven adviezen en opmerkingen zijn in be-
langrijke mate gerelateerd aan de keuze of het risico op gezondheidspro-
blemen alleen wordt beoordeeld op groepsniveau of ook op individueel 
niveau, en hoe die twee benaderingen op elkaar worden afgestemd. In 
deze reactie wordt ingegaan op de aspecten die van belang zijn voor de 
twee benaderingen. Afhankelijk van de door de paritaire commissie te 
maken keuzen kan een eenduidige reactie op de inbreng van de klank-
bordgroep worden gegeven.  
 
Risicobeoordelingsproces 
Om te kunnen beoordelen of blootstelling aan een stof gezondheidspro-
blemen tot gevolg kan hebben is specifieke informatie nodig. Allereerst 
moet inzicht worden verkregen hoe de blootstelling heeft plaatsgevonden, 
dat wil zeggen informatie over: 
• de route van blootstelling, bijvoorbeeld via de huid en/of inademing,  
• de hoogte van blootstelling, hoe hoog zijn de luchtconcentraties of 

hoeveel is op de huid gekomen en hoe groot was het huidoppervlak, 
• de frequentie van de blootstelling, bijvoorbeeld iedere werkdag, enke-

le malen per week of per maand, 
• de duur van de blootstelling op het moment dat blootstelling plaats-

vindt, bijvoorbeeld een kortdurende blootstelling aan een hoge con-
centratie kan andere gezondheidsproblemen veroorzaken dan een 
langdurende blootstelling aan een lage concentratie, 

• het blootstellingspatroon, bijvoorbeeld is de blootstellingsconcentratie 
redelijk constant of zijn er piekconcentraties afgewisseld met periodes 
met geen of lage blootstelling. 

Deze factoren bepalen de aard en ernst van gezondheidsproblemen. Ge-
zamenlijk beschrijven deze factoren het blootstellingsscenario, de wijze 
waarop en de mate waarin blootstelling heeft plaatsgevonden. Om risico’s 
op mogelijke gezondheidsproblemen te kunnen beoordelen is informatie 
nodig over de relatie tussen de blootstelling zoals die in het blootstel-
lingsscenario plaatsvindt en de betreffende gezondheidsproblemen. In de 
praktijk zal deze informatie zelden voorhanden zijn. De beschikbare in-
formatie zal veelal gebaseerd zijn op een wijze van blootstelling die in 
meer of mindere mate afwijkt van het te beoordelen blootstellingsscena-
rio voor de mens. Bijvoorbeeld, informatie afkomstig van dierexperimen-
teel onderzoek is meestal gebaseerd op een vast standaard blootstel-
lingspatroon. In epidemiologisch onderzoek is de blootstelling vaak min-
der gedetailleerd beschreven en dus minder gemakkelijk toe te passen op 
het te beoordelen blootstellingsscenario. Hoe meer de blootstelling waar-
op de relatie tussen blootstelling en gezondheidsproblemen is gebaseerd, 
afwijkt van het te beoordelen blootstellingsscenario, des te groter de on-
zekerheden in de beoordeling van mogelijke risico’s op deze gezond-
heidsproblemen in dat scenario.  
Naarmate deze onzekerheden groter worden, wordt het belangrijker om 
inzicht te krijgen in de relatie tussen de interne blootstelling (dat wil zeg-
gen, inzicht in wat er gebeurt met de stof in het lichaam, in welke orga-
nen en weefsels komt de stof en in welke concentratie) en het ontstaan 
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 van gezondheidsproblemen. Dit inzicht kan helpen om de genoemde on-
zekerheden te verkleinen. 
 
In het onderhavige onderzoek wordt de beoordeling van de blootstelling 
aan chroom-6 uitgevoerd in WP4; het afleiden van een geschikte relatie 
tussen blootstelling en de relevante gezondheidsproblemen vindt in WP5 
plaats. Inzicht in de relatie tussen de externe en interne blootstelling zal 
vanuit WP3 moeten komen. Het is de taak van WP6 om samen met WP3, 
WP4, en WP5 ervoor zorg te dragen dat de resultaten van de individuele 
WPs op elkaar aansluiten en de juiste informatie verstrekken om een risi-
cobeoordeling mogelijk te maken. In welke mate in WP6 duidelijke uit-
spraken zullen kunnen worden gedaan over mogelijke gezondheidspro-
blemen in relatie tot blootstelling aan chroom-6, en de mate van onze-
kerheid hierin, hangt sterk af van de resultaten van WP3, WP4 en WP5. 
Daarom wordt WP6 in twee fasen uitgevoerd. Tijdens de eerste fase 
wordt vanuit risicobeoordelingsperspectief actief meegewerkt aan WP3, 
WP4 en WP5, bijgedragen aan de afstemming van de resultaten van de 
individuele WPs en geïnventariseerd welke methodieken kunnen worden 
gebruikt voor de risicobeoordeling. De eerste fase wordt afgesloten met 
plan van aanpak voor de tweede fase, waarin de daadwerkelijke risicobe-
oordeling plaatsvindt. In dit plan van aanpak zal aandacht worden be-
steed aan welke mate van detaillering in de risicobeoordeling mogelijk is 
op basis van de resultaten van WP3, WP4 en WP5 en met welke onzeker-
heden dit gepaard zal gaan.  
 
Beoordeling van de risico’s op gezondheidsproblemen op groepsniveau 
versus individueel niveau 
Het huidige onderzoeksvoorstel van WP6 richt zich op een risicobeoorde-
ling op groepsniveau, dat wil zeggen op de mogelijkheid van het ontstaan 
van gezondheidsproblemen als gevolg van blootstelling aan chroom-6 in 
een bepaalde arbeid-gerelateerde functie.  
 
Pas als er voldoende inzicht is in de resultaten van WP3, WP4, WP5 en 
WP6 kan worden ingeschat of de beschikbare informatie voldoende is om 
ook individuele risico’s te kunnen beoordelen. Daarvoor is meer informa-
tie nodig en in grotere mate van detail dan voor een risicobeoordeling op 
groepsniveau. Om in een individueel geval te kunnen beoordelen of ge-
zondheidsproblemen een gevolg kunnen zijn van blootstelling aan 
chroom-6 is het nodig om bijvoorbeeld de betreffende gezondheidspro-
blemen nauwkeurig te inventariseren, de individuele blootstelling in kaart 
te brengen maar ook om bijvoorbeeld de bijdrage van andere mogelijk 
causale factoren te kunnen inschatten. Hiervoor is ook inzicht nodig in 
persoonsgebonden kenmerken, zoals wijze van werken en gebruik van 
beschermende maatregelen, leefstijl, consumptiegedrag (inclusief rook-
gedrag), en andere stressoren. Het verzamelen van deze informatie op 
individueel niveau is geen onderdeel van het huidige onderzoek. Wel be-
steedt bijvoorbeeld WP5 aandacht aan mogelijke, andere causale factoren 
die een rol kunnen spelen bij gezondheidsproblemen die met chroom-6 in 
verband worden gebracht. Op basis van de resultaten van WP3, WP4, 
WP5 en WP6 kan de haalbaarheid van een risicobeoordeling op individu-
eel niveau worden vastgesteld. Hierbij kan worden aangegeven in welke 
mate van detail een risicobeoordeling op individueel niveau mogelijk is; 
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 met andere woorden, welke uitspraken kunnen wel en welke niet over 
een individueel risico worden gedaan en met welke mate van onzeker-
heid. In geval van een positief oordeel over de haalbaarheid, kan in een 
vervolgstudie, al dan niet als onderdeel van het huidige onderzoek, een 
onderzoeksplan voor een risicobeoordeling op individueel niveau worden 
opgesteld. 
 
6 Producten en tijdsplanning 

In de inventarisatiefase wordt een keuze gemaakt voor de meest geschik-
te methodiek voor carcinogene en voor niet carcinogene eindpunten, 
waarmee de risicobeoordeling voor (ex-)medewerkers van Defensie ten 
gevolge van blootstelling aan chroom-6 tijdens werkzaamheden bij De-
fensie kan worden uitgevoerd. Hierbij zal onderscheid worden gemaakt 
tussen gezondheidsproblemen met en zonder drempelwaarde. Op het 
eind van de inventarisatiefase zal een kort rapport worden opgeleverd dat 
de voorgestelde methodiek zal beschrijven.  
 
7 Voorbereidende activiteiten 

Voordat gestart kan worden met het uitvoeren van de inventarisatiefase 
van WP6 moet de informatie uit fase 1 van WP4 (Blootstelling en pro-
ducten Defensie situatie), WP5 (Effecten; rapporten van officiële instan-
ties (deelproject 1.B.1)) en vragen over de kinetiek van chroom-6 uit 
WP3 (Algemene vragen en blootstelling algemeen chroom-6 en CARC) 
beschikbaar zijn. Om ervoor te zorgen dat in WP3, WP4 en WP5 de juiste 
informatie wordt aangeleverd, zal er regelmatig overleg zijn tussen me-
dewerkers van WP6 en WP3, WP4 en WP5. 
 
8 Interactie met andere WP’s 

8.1 Relatie met andere WP’s binnen het project  

De antwoorden op de onderzoeksvragen van WP3 ‘Algemene vragen en 
blootstelling algemeen chroom-6 en CARC’, WP4 ‘Blootstelling en pro-
ducten Defensie situatie’ en WP 5 ‘Effecten’ zullen worden gebruikt voor 
de beantwoording van de vragen uit het huidige Werkpakket (WP6) ‘Risi-
co defensie situatie’. 
Afstemming tussen de werkpakketten van WP3, WP4, WP5 en WP6 zal 
regelmatig plaatsvinden gedurende het gehele project. Daarnaast zal 
continu afstemming plaatsvinden met WP2 (manier van onderzoek doen) 
en de projectcoördinatie. 
 
8.2 Risicocommunicatie 

Omdat het onderwerp sociaal en politiek erg gevoelig is zal de afdeling 
communicatie van het RIVM nauw worden betrokken bij invulling van de 
risicocommunicatie. Communicatie naar buiten van informatie over ha-
zard, blootstelling en risk moet zeer goed worden gemanaged. Daarbij 
dient communicatie over blootstelling (WP4) en effecten (WP5) gelijktijdig 
met communicatie over de risico’s voor Defensiemedewerkers (WP6) 
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 plaats te vinden. Met name in WP6, waarin vragen van POMS medewer-
kers over blootstelling en mogelijke gezondheidsproblemen ten gevolge 
van blootstelling aan Chroom-6 worden beantwoord, is ondersteuning van 
communicatiedeskundigen essentieel. 
 
9 Beschrijving onderzoeksteam WP6 

Nicole Palmen (NP) is gecertificeerd arbeidshygiënist (RAH) en toxicoloog 
(ERT) en is gepromoveerd op een toxicologisch onderwerp. Ze is deelpro-
jectleider van WP6 en is inhoudelijk actief betrokken bij de risicobeoorde-
ling. Ze werkt sinds 2011 bij het RIVM en beoordeelt werknemersbloot-
stellingen in het kader van REACH en doet onderzoek naar ARBO-
gerelateerde onderwerpen in opdracht van het ministerie van SZW. Eén 
van haar onderzoekstaken is het identificeren en evalueren van nieuwe 
risico’s ten gevolge van werkersblootstelling aan gevaarlijke stoffen. 
Voordat ze bij RIVM in dienst trad werkte ze 17 jaar als consultant ar-
beidshygiëne en toxicologie bij een ARBOdienst voor een breed scala aan 
bedrijven. 
 
Peter Bos (PB) is erkend toxicoloog en is werkzaam als senior risiobeoor-
delaar. Hij is inhoudelijk actief betrokken bij uitvoering van de risicobe-
oordeling en heeft daarin een vooral begeleidende rol. Hij heeft 27 jaar 
ervaring op het gebied van normstelling voor de werkplek (afleiden van 
grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling) en in de beoordeling van 
gezondheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan stoffen op de werk-
plek. Gedurende deze periode heeft hij ook gewerkt aan de verbetering 
van bestaande methodieken voor risicobeoordeling (bijvoorbeeld op het 
terrein van extrapolatie van dierexperimentele gegevens naar de mens) 
en aan de ontwikkeling van nieuwe methodieken om potentiële gezond-
heidsrisico's als gevolg van inhalatoire en dermale blootstelling beter te 
kunnen beoordelen. Sinds 2002 werkt hij bij het RIVM en is betrokken bij 
ARBO-gerelateerde opdrachten, o.a. afkomstig van het ministerie van 
SZW. Daarvoor heeft hij gewerkt bij verschillende TNO-instituten. 
  
Liesbeth Geraets (LG) is een geregistreerd toxicoloog (ERT) en is inhou-
delijk actief betrokken bij de risicobeoordeling. Ze is sinds 2007 werk-
zaam bij het RIVM. Haar taken omvatten onder andere het uitvoeren van 
humane risicobeoordelingen voor blootstelling aan een breed scala aan 
stoffen via verschillende blootstellingsroutes. 
 
Vacature senior Risk assessor. Momenteel wordt actief gezocht naar ie-
mand met het juiste profiel die actief betrokken zal zijn bij de risicobe-
oordeling. 
 
Bas Bokkers (BB) is Europees gecertificeerd toxicoloog (ERT) en actief 
betrokken bij de risicobeoordeling. Sinds 2007 is hij modelleur bij het 
Centrum voor Veiligheid van Stoffen en Producten van het RIVM. Sinds 
2002 werkt hij aan Benchmark Dose (BMD) modellering, een belangrijk 
onderwerp tijdens zijn promotieonderzoek over probabilistische risico-
schatting van stoffen. Zijn huidige werkzaamheden omvatten Benchmark 
Dose analyse en probabilistische (humane) blootstellingsschatting, ge-
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 vaarkarakterisering, risicoschatting en beoordeling van gezondheidspro-
blemen van stoffen. Hij gebruikt de Benchmark Dose analyse onder ande-
re voor het afleiden van een uitgangswaarde ten behoeve van risicoschat-
ting. Samen met prof. Dr. Wout Slob geeft hij regelmatig cursussen over 
Benchmark Dose analyse. 
 
Theo Vermeire (TV) is geregistreerd toxicoloog en is actief betrokken bij 
de risicobeoordeling via de expertgroep chroom-6 en bij het projectma-
nagement van WP6. Hij studeerde (bio)chemie en toxicologie aan de Uni-
versiteiten van Utrecht en Wageningen, en is gepromoveerd op risicobe-
oordeling van stoffen aan de Universiteit Utrecht. Hij startte zijn carrière 
als toxicologisch risicobeoordelaar bij het ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer alwaar hij deelnam aan de WHO 
projecten “International Programme on Chemical Safety (IPCS)” en 
“UNEP International Register of Potentially Toxic Chemicals (tegenwoor-
dig: UNEP Chemicals).” In 1987 kwam hij in dienst van het RIVM en heeft 
sindsdien in een groot aantal wetenschappelijke en beleidsmatige functies 
bekleed. Momenteel is hij hoofd van de afdeling Nanotechnologie, Ar-
beidsomstandigheden en transportveiligheid (NAT) binnen het Centrum 
voor Veiligheid van Stoffen en Producten (VSP). Als expert met een brede 
kennis op het gebied van toxicologie en risicobeoordeling is hij binnen ve-
le expertgroepen betrokken bij de ontwikkeling van handleidingen en 
modellen ten behoeve van risicobeoordeling (bv voor IPCS/WHO, EU, 
OECD) en een groot aantal trainingen zowel binnen als buiten Europa. Hij 
is lid van het “Scientific Committee on Emerging and Newly Identified 
Health Risks (SCENIHR)” van de Europese Commissie en de “Steering 
Group of the WHO/IPCSNetwork of Risk Assessment Institutes”. 
Wim Mennes heeft biologie en toxicologie gestudeerd aan de Universiteit 
Utrecht. Hij startte zijn professionele carrière als beoordelaar kinetische 
dossiers van farmaca, waarna hij promoveerde op biotransformatie in in 
vitro studies. Vervolgens deed hij als post-doc onderzoek naar peroxi-
soom proliferatie in in vitro levercellen. Sinds 1993 werkt hij bij het RIVM 
als toxicologisch risicobeoordelaar, en heeft hij ervaring met de classifica-
tie en risicobeoordeling van industriële chemicaliën en met chemicaliën in 
voedsel (additieven, voedsel contact materialen, smaakmakers, contami-
nanten). Sinds ca. 2000 is hij actief voor het “ Scientific Committee on 
Food” en sinds 2004 is hij lid van de AFC en CEF Panels binnen EFSA. Hij 
was betrokken bij de risicobeoordeling van Bisphenol A binnen de vroege-
re bestaande stoffen richtlijn, en later als lid van het EFSA Panel dat de 
veiligheid van Bisphenol A beoordeelde als voedselcontact materiaal. Wim 
heeft bijgedragen aan meer dan 300 EFSA opinies en heeft ervaring in 
dosis-respons modellering. 
 
Marcel Mengelers is actief betrokken bij de risicobeoordeling via de ex-
pertgroep chroom-6. Hij heeft farmacie gestudeerd aan de Universiteit 
Utrecht waarna hij promoveerde op een farmacologisch onderwerp. Ver-
volgens werkte hij als projectleider bij het instituut voor voedselveiligheid 
(RIKILT) aan onderzoeksprojecten op het gebied van voedingstoxicologie, 
waarna bij hetzelfde instituut programmaleider van het nationale onder-
zoeksprogramma ‘risicobeheer van de voedselketen’ werd. Hij vervolgde 
zijn carrière bij de voedsel en waren autoriteit (VWA) als senior weten-
schappelijk medewerker waarna hij in 2011 werd aangesteld bij het RIVM 
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 als senior risico beoordelaar op het gebied van risicobeoordeling van stof-
fen in voedsel. 
 
Gerard Swaen (GS) is arbeidsepidemioloog en verbonden aan de vak-
groep epidemiologie van de Universiteit Maastricht (UM). Hij is actief be-
trokken bij de risicobeoordeling via de expertgroep chroom-6. Gerard is 
arbeids- en milieuepidemioloog en houdt zich bezig met blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen. Gerard zit ook in de Commissie Gezondheid en be-
roepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad. 
Deze commissie leidt grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling af 
 
Dick Sijm (DS) is afgestudeerd in de scheikunde en gepromoveerd in de 
milieuchemie en –toxicologie en heeft zich de laatste 20 jaar bezig ge-
houden met de risicobeoordeling en risicobeheer van chemische stoffen. 
Hij is momenteel hoofd Bureau REACH en afdelingshoofd binnen het 
RIVM. Dick heeft een rol in het projectmanagement van WP6. 
 
Jan Roels is hoofd van het centrum Veiligheid van Stoffen en Producten 
(VSP). Hij werkt sinds 2005 bij RIVM in een dergelijke managementfunc-
tie. Voor dat hij bij RIVM in dienst trad werkte hij ca 20 jaar bij het 
(toenmalige) ministerie van VROM, merendeels in managementfuncties. 
Jan heeft een rol in het projectmanagement van WP6. 
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10 Tijdsplanning en begroting WP6 

10.1 Tijdsplanning 

 Werk start-Deadline2 Wie? 
1 Project manage-

ment 
Start project – eind in-
ventarisatiefase 

Nicole Palmen 
Dick Sijm 
Jan Roels 
Theo Vermeire 

1.1 Schrijven project-
plan WP6 risico 
defensie situatie; 
inventarisatiefase 

Augustus t/m December 
2015 

Nicole Palmen 
Peter Bos 
Theo Vermeire 
Wim Mennes 
Marcel Mengelers 
Dick Sijm 

1.2 Overleg met WP3 
(kinetiek), WP4 
(blootstelling) en 
WP5 (effecten)   

Gedurende hele project  Nicole Palmen 
Peter Bos 
Liesbeth Geraets 
Vacature sr. risk assessor 
Minne Heringa (WP3) 
Vacature arbeidshygie-
nist/epidemioloog (WP4) 
Ellen Hessel (WP5) 

1.3 RIVM Expertgroep 
risicoschatting 
chroom-6  

Gedurende hele project  Theo Vermeire 
Wim Mennes 
Marcel Mengelers 
Nicole Palmen 
Peter Bos 
Gerard Swaen 

1.4 Inventarisatiefase 
WP6 

Start inventarisatiefase 
WP6 na oplevering van 
fase 1 WP4 (blootstel-
ling) en oplevering input 
WP5 (deelonderzoek 1.B) 
en WP3 (kinetiek 
chroom-6) 
 
Duur inventarisatiefase 
WP6: 6 maanden 

Nicole Palmen 
Peter Bos 
Liesbeth Geraets 
Vacature sr risk assessor 
Bas Bokkers 

1.5 Maken rapport met 
beschrijving voor-
gestelde metho-
dieken 

Op eind van inventarisa-
tiefase WP6, dus 6 
maanden na de start van 
de inventarisatiefase 

Nicole Palmen 
Peter Bos 
Vacature sr. Risk asses-
sor 
 

1.6 Overleg met com-
municatie over 
WP6 en schrijven 
projectplan fase 2 

Op eind van inventarisa-
tiefase WP6, dus 6 
maanden na de start van 
de inventarisatiefase 

Nicole Palmen 
Peter Bos 
Communicatie RIVM 

                                                 
2 Dit zijn de deadlines voor oplevering aan de inhoudelijke klankbordgroep.  
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 van WP6 
 
10.2 Begroting 

In onderstaande tabel zijn de fases en producten van WP6 en de totale 
geraamde kosten vermeld voor de uitvoering van het huidige onder-
zoeksplan.  
Geraamde kosten zijn exclusief BTW voor personeelskosten RIVM. Exter-
ne inhuur en andere materiele kosten zullen inclusief BTW gedeclareerd 
worden. 
 
Fase Werkzaamheid per fase (euro) 
1 Project Management 13.904 
1.1 Schrijven projectplan WP6 risico defensie situatie; 

inventarisatiefase (reeds begroot in 2015) 
0 

1.2 Overleg met WP3 (kinetiek), WP4 (blootstelling) en 
WP5 (effecten) 

21.134 

1.3 RIVM expertgroep risicoschatting chroom-6 28.584 
1.4 Inventarisatiefase WP6 51.150 
1.5 Maken rapport plus discussie met klankbordgroep 40.700 
1.6 Overleg met communicatie en schrijven fase 2 pro-

jectplan WP6 
19.052 

 Stelpost voor additionele vragen uit WP3, WP4 en 
WP5 die beantwoord moeten worden om de vragen 
van WP6 te kunnen beantwoorden. Dit omdat de 
verschillende WP’s qua tijdsplanning uit fase lopen.  

PM 

 Reiskosten 500 
Totaal  172.811 (excl 

BTW) 
175.024 (incl 

BTW) 
 
11 Referenties 

1. A. F. Lenderink & G. van der Laan (2014), Gezondheidsschade door 
blootstelling aan zeswaardig chroom in de werksituatie, Nederlands 
Centrum voor Beroepsziekten, rapportnummer 14-17, Amsterdam. 

2. Gert van der Laan, Frank Jungbauer, Annet Lenderink. Ziek door 
zeswaardig Chroom? TBV 23 1 nr 1 /januari 2015.  

3. Gezondheidsraad (2003) Benchmark-dosismethode: afleiding ge-
zondheidskundige advieswaarden in nieuw perspectief, rapportnum-
mer 2003/06, Den Haag. 

4. Gezondheidsraad (2011) Leidraad voor identificatie en bescherming 
vanhoogrisicogroepen, Rapportnummer 2011/39, Den Haag 
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 BIJLAGE I: Vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire 
Commissie 

Het RIVM heeft de l i jst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarli jke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” voorgelegd aan de Paritaire 
Commissie vergadering van donderdag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie verga-
deringen van donderdag 11 juni 2015 en van donderdag 9 juli  2015 is de l i jst van onder-
zoeksvragen besproken.  
 
De volledige l i jst met onderzoeksvragen is hieronder weergegeven. De volgende categorie-
en en vragen zijn door de Paritaire Commissie op 11 juni 2015 en 9 juli  2015 vastgesteld om 
uitgewerkt te worden in onderzoeksplannen: 
• Categorie: Chroom-6, vraag 1-3 
• Categorie: CARC, vraag 4-6 
• Categorie: Blootstelling, vraag 7-10 
• Categorie: Kinetiek, vraag 11 
• Categorie: Effecten, vraag 12-17 en 18 
• Categorie: Normen/recht op bescherming, vraag 20-21 
• Categorie: Risico, vraag 22-27 
• Categorie: Medische testen/onderzoek, vraag 29-33 
• Categorie: Manier van onderzoek doen, vraag 34 
 
De vragen 19 (schadelijke effecten op milieu door chroom-6 en/of CARC) en 28 (juridische 
vragen en vragen over aansprakelijkheid) zijn in deze vergaderingen nog niet vastgesteld 
om uitgewerkt te worden in onderzoeksplannen door de Paritaire Commissie. 
 
Introductie 
 
De l i jst van onderzoeksvragen voor het RIVM-onderzoek “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarli jke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” is gebaseerd op de verzamelde 
vragen van alle belanghebbenden, waaronder (ex-)medewerkers van Defensie, Ministerie 
van Defensie, kamerbrieven en kamervragen, vakbonden, register-experts, letselschade 
advocaten, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en Onderzoeksraad voor de Veil ig-
heid.  
 
Op dit moment is deze l i jst van onderzoeksvragen een groeidocument omdat het verzame-
len van vragen van belanghebbenden nog door gaat. 
 
Alle vragen die door belanghebbenden zijn gesteld zijn gecategoriseerd. Alle verzamelde 
vragen van alle belanghebbenden zijn vertaald naar een (kortere) l i jst met onderzoeksvra-
gen, waarin al deze verzamelde vragen zijn verwerkt. Ook de onderzoeksvragen zijn op de-
zelfde wijze gecategoriseerd als de vragen van belanghebbenden, waardoor het transparant 
is welke vragen zijn gebruikt voor het formuleren van welke onderzoeksvragen.  
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 Als onderzoeksvragen zijn twee typen onderzoeksvragen te onderscheiden: 
a) Onderzoeksvragen die met algemeen (wetenschappelijk) l iteratuuronderzoek kunnen 

worden beantwoord. Dit zi jn onderzoeksvragen die niet specifiek voor de Defensie si-
tuatie hoeven te zijn. 

b) Specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situatie.  
Beantwoording van deze specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situa-
tie kan betekenen dat informatie op basis van onderzoeksvragen (a) en (b) gecombineerd 
moeten worden. Het signaleren van onvolledigheden in de kennis en informatie maakt ook 
deel uit van het beantwoorden van onderzoeksvragen, evenals het bepalen van de nood-
zaak tot verder onderzoek. 
 
Als er in de onderzoeksvragen wordt gesproken over (ex-)medewerkers van Defensie dan 
betekent dat in de bredere zin ook uitzendkrachten en burgerpersoneel dat niet in dienst 
was bij Defensie, maar die wel werkzaamheden hebben uitgevoerd voor Defensie.  
 
De vragen zijn opgesteld voor chroom-6 en CARC. Voor andere gevaarli jke stoffen zouden 
dezelfde onderzoeksvragen opgesteld kunnen worden. 
Het RIVM coördineert het onderzoek en dit kan betekenen dat specifieke vragen ook door 
andere partijen/experts buiten het RIVM kunnen worden beantwoord. 
 
Onderzoeksvragen 
 
Hieronder staan de onderzoeksvragen per categorie, en per categorie is het onderscheid 
gemaakt tussen vragen die met algemeen (wetenschappelijk) l iteratuur kunnen worden 
onderzocht (zogenaamde algemene vragen) en specifieke vragen met betrekking tot de De-
fensie situatie (zogenaamde vragen mbt Defensie situatie). 
 
CHROOM-6 
Algemene vragen 
1. Wat is chroom(-6)? 

a. Wat zijn de verschijningsvormen van chroom? 
b. Heeft chroom een essentiële functie in het l ichaam? 
c. Wat zijn de eigenschappen van chroom-6 (o.a. fysisch- chemische eigenschappen)? 
d. Waar wordt chroom-6 toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
2. Welke producten waarmee bij Defensie is gewerkt bevatten chroom-6 (per locatie, 

werkzaamheden, ti jdsperiode)? 
3. Welke gehaltes aan chroom-6 bevatten deze producten (per locatie, werkzaamheden, 

ti jdsperiode)? 
 
CARC (chemical agent resistant coating) 
Algemene vragen 
4. Wat is CARC? 

a. Wat is de samenstell ing van CARC? 
b. Wat zijn de eigenschappen van CARC (o.a. fysisch- chemische eigenschappen)? 
c. Waar wordt CARC toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
5. Welke producten zijn bij Defensie gebruikt als CARC (per locatie, werkzaamheden, 

ti jdsperiode)?  
6. Wat was de samenstell ing van deze producten (per locatie, werkzaamheden, ti jdsperi-

ode)?  
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 BLOOTSTELLING 
Algemene vragen 
7. Hoe kun je met chroom-6 en/of CARC in contact komen? 

a. In welke materialen/producten zit chroom-6 en/of CARC, incl. de producten die 
door de consument worden gebruikt? 

b. Wat is de blootstell ing aan chroom-6 (inhalatoir, dermaal en oraal) via de leefom-
geving of levensstijl  (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

c. In welke arbeidssituaties, bij welke werkzaamheden en in welke ti jdsperiodes (bui-
ten Defensie) is blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC mogelijk (inhalatoir, der-
maal en oraal) en wat is daarbij de blootstell ing? 

Vragen mbt Defensie situatie 
8. Wat was/is de blootstell ing (inhalatoir, dermaal en oraal) aan chroom-6 en/of CARC 

voor (ex-)medewerkers van Defensie? 
Gebruikmakend van beschikbare informatie (uit documenten van Ministerie van Defen-
sie en gesprekken met (ex-)werknemers en eventueel vervolgonderzoek) over: 
- locatie 
- functie 
- werkzaamheden 
- werkomstandigheden 
- blootstell ingsduur 
- ti jdsperiode 
- beschermingsmaatregelen 

9. Aan welke andere gevaarli jke stoffen werden (ex-)medewerkers van Defensie blootge-
steld? 

10. Wat was/is de blootstell ing (inhalatoir, dermaal en oraal) aan deze andere gevaarli jke 
stoffen? 
 

KINETIEK 
Algemene vragen 
11. Wat doet het l ichaam met chroom-6 en/of CARC? 

a. Opname 
b. Verdeling 
c. Omzetting 
d. Uitscheiding 

 
EFFECTEN 
Algemene vragen 
12. Welke effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstell ing aan chroom-6 en/of 

CARC? En wat is de tijdsduur tussen blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC en openba-
ren van de effecten op de gezondheid? 

13. In hoeverre zijn er nog onvolledigheden in de kennis en informatie met betrekking tot 
effecten op de gezondheid en relatie met blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

14. Welke effecten op de gezondheid voor familieleden en nageslacht zijn gerelateerd aan 
blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

15. Welke zeer vroege effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC? 

16. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 
en/of CARC sprake van een interactie met leefomgeving, levensstijl  en genetische ach-
tergrond (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

17. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 
en/of CARC sprake van een interactie met andere gevaarli jke stoffen? 
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 Vragen mbt Defensie situatie 
18. Welke effecten op de gezondheid worden er gerapporteerd door (ex-)medewerkers 

van Defensie (gespecificeerd voor locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandighe-
den, blootstell ingsduur, ti jdsperiode)? 

19. Worden schadelijke effecten op het milieu door gebruik chroom-6 en/of CARC ook on-
derzocht? Zo ja, wat zijn deze effecten? 

 
NORMEN/RECHT OP BESCHERMING 
Algemene vragen 
20. In de ti jd: 

a. Sinds wanneer is er bekend dat chroom-6 en/of CARC schadelijk is voor de gezond-
heid (op basis van wetenschappelijke l iteratuur)? 

b. Wat waren/zijn normen van chroom-6 en/of CARC voor de algemene populatie? 
c. Wat zijn de gezondheidskundige adviezen geweest voor arbeidsnormering van 

chroom-6 en/of CARC?  
d. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC voor werkne-

mers die met chroom-6 en/of CARC werken? 
e. Met welke beschermingsmaatregelen diende/dient een werkgever zijn werkne-

mers tegen blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC te beschermen (stand van de 
techniek)? 

f. In hoeverre waren bovenstaande punten afwijkend voor andere (commerciële) or-
ganisaties vergeleken met de situatie bij Defensie? 

Vragen mbt Defensie situatie 
21. In de ti jd: 

a. Sinds wanneer is er bij (de verschil lende lagen bij) Defensie bekend dat chroom-6 
en/of CARC schadelijk is voor de gezondheid? Hoe werd dat bekend gemaakt bin-
nen Defensie of hoe werden (ex-)medewerkers van Defensie hierover geïnfor-
meerd?  

b. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC voor (ex-
)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En zijn deze na-
geleefd? 

c. Wat waren/zijn de gebruiken binnen Defensie voor (ex-)werknemers van Defensie 
die met chroom-6 en/of CARC werken? En zijn deze nageleefd? 

d. Wat was/is het arbogericht beleid binnen Defensie voor (ex-)werknemers van De-
fensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

e. Wat was/is de zorgplicht van Defensie voor (ex-)werknemers van Defensie die met 
chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

f. Welke beschermingsmaatregelen werden/worden bij Defensie toegepast om (ex-
)medewerkers van Defensie te beschermen tegen blootstell ing aan chroom-6 en/of 
CARC (afhankelijk per locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden en 
tijdsperiode) (stand van de techniek)?  

g. Welke afwegingen hebben plaatsgevonden over het al dan niet bli jven toepassen 
van chroom-6 en/of CARC, toen de effecten op de gezondheid bekend werden? 
Wie was daarvoor verantwoordelijk?  

h. Wat was de rol/verantwoordelijkheid met betrekking tot het naleven van nor-
men/arbowetgeving/arbogerichtbeleid/zorgplicht van: 
- Nederlandse Ministerie van Defensie 
- Amerikaanse Ministerie van Defensie 
- Arbeidsinspectie 
- leiddinggevenden 
- veil igheidsfunctionarissen 
- bedrijfs/huisartsen bij Defensie 
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 - toezicht op werkvloer 
- medezeggensschapsraad 
- (ex-)werknemer van Defensie 

i. Welk beleid is er voor het bli jven toepassen van chroom-6 en/of CARC in de toe-
komst? 

 
RISICO 
Algemene vragen 
22. Hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die ge-

relateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 
23. Zijn er blootstell ingen aan andere gevaarli jke stoffen die mogelijk deze relatie tussen 

effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC beïnvloeden? Zo 
ja, hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die 
gerelateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC in combinatie met de 
blootstell ing aan die andere gevaarli jke stoffen?  

24. Beïnvloedt leefomgeving, levensstijl  of genetische achtergrond (o.a. voeding, roken, 
water, buitenlucht) deze relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC? Zo ja, hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effec-
ten op de gezondheid die gerelateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of 
CARC in combinatie met leefomgeving, levensstijl of genetische achtergrond (o.a. voe-
ding, roken, water, buitenlucht)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
25. Wat is het risico op effecten op gezondheid als gevolg van blootstell ing aan chroom-6 

en/of CARC voor (ex-)medewerkers van Defensie, gegeven locatie, functie, werkzaam-
heden, werkomstandigheden, blootstell ingsduur, ti jdsperiode, beschermingsmaatrege-
len en andere blootstell ingen?  
(uitgangspunt hierbij is het risico op de gezondheid als gevolg van blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC) 

26. Hoe aannemelijk is het dat een door een (ex-)medewerker van Defensie gerapporteerd 
effect op de gezondheid het gevolg is van blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC, ge-
geven locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden, blootstell ingsduur, 
ti jdsperiode, beschermingsmaatregelen en andere blootstell ingen? 
(uitgangspunt hierbij is de aanwezigheid van een effect op de gezondheid en aanneme-
li jkheid door blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC) 

27. Is het mogelijk om een epidemiologisch onderzoek uit te voeren naar blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC en effecten op de gezondheid? Vereisten hiervoor zijn een duide-
li jk gedefinieerde studiepopulatie, objectieve blootstell ingskarakterisering, en objectie-
ve gezondheidskarakterisering. 

 
AANSPRAKELIJKHEID/JURIDISCH 
Vragen mbt Defensie situatie 
28. Wat is de procedure naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek? 

- Aansprakelijkheid Defensie 
- Erkenning 
- Bewijslast 
- Schadevergoeding 
- Verjaring 
- Nabestaanden 
- Hypotheek 
- Zorgverzekering 
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 MEDISCHE TESTEN/ONDERZOEK 
Algemene vragen 
29. Kan blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC in het l ichaam worden aange-

toond/gemeten 
(zowel ti jdens blootstell ingsperiode als achteraf)? 

30. Kan (l ichamelijk) medisch onderzoek uitwijzen of een bepaald effect op de gezondheid 
gerelateerd is aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

Vragen mbt Defensie situatie 
31. Wanneer heeft Defensie welk (l ichamelijk) medisch onderzoek voor (ex-)medewerkers 

van Defensie aangeboden? Welke afwegingen hebben plaatsgevonden voor de keuze 
hiervoor? 

32. Wie bepaalt welke (medische) onderzoeken worden uitgevoerd voor (ex-)medewerkers 
van Defensie? 
- kosten 
- op welke termijn 
- wie voert deze onderzoeken uit 
- communicatie hierover 

33. Wat is de procedure voor het consulteren van een arts door (ex-)medewerker van De-
fensie met betrekking tot: 
- rol huisarts en bedrijfsarts 
- blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC 

 
MANIER VAN ONDERZOEK DOEN RIVM-ONDERZOEK 
34. Hoe ziet de procedure voor het uitvoeren van het RIVM-onderzoek eruit met betrek-

king tot: 
- taken RIVM 
- transparantie RIVM-onderzoek 
- rol paritaire commissie 
- rol Ministerie van Defensie 
- rol GGD onderzoek 
- rol andere (onafhankelijke) wetenschappers / onderzoeken 
- duur onderzoek 
- financiering onderzoek 
- ti jdsperiode onderzoek 
- registratie voor het onderzoek 
- opstellen onderzoeksvragen 
- gebruik van informatie van (ex-)medewerkers 
- werving (ex-)medewerkers van Defensie 
- betrokkenheid (ex-)medewerkers van Defensie 
- informatievoorziening naar (ex-)medewerkers van Defensie 
- beantwoorden van vragen 
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WP1: Algehele coördinatie en management 
WP leader: RIVM 

WP3: Algemene vragen en blootstelling al-
gemeen chroom-6 en CARC en producten 
defensie situatie 
WP leader: RIVM 

WP4: Blootstelling Defensie situatie 
WP leader: Universiteit Utrecht 
 

WP5: Effecten 
WP leader: RIVM 
 
• Literatuuronderzoek 

 
• Gerapporteerde effecten Defensie situatie 

en mogelijkheid epidemiologisch onderzoek 

WP2: Manier van onderzoek doen RIVM-
onderzoek 
WP leader: RIVM 

BIJLAGE II: Beschrijving consortium en werkpakketten 
(WP’s)  

Per WP is  er een WP-leider, die verantwoordelijk is voor uitvoer van het onderzoek binnen het WP. 
Daarnaast zijn er per WP één of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van deel-
onderzoeken binnen het WP. De vraagnummers verwijzen naar de vraagnummers in de lijst met ge-
priori teerde en vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

WP6: Risico Defensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

Vraag 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 11. Trekker: 
RIVM 

Vraag 12-17, 22-24. Trekker: RIVM 

Vraag 18, 27. Trekker: RIVM 

Vraag 34. Trekker: RIVM 

Vraag 25-26. Trekker: RIVM 

Vraag 8, 9, 10. Trekker: Universiteit 
van Utrecht 
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WP9: Aansprakelijkheid/juridisch 
WP leader:  

WP7: Medische testen/onderzoek 
WP leader: RIVM 
 
• Algemene vragen medische tes-

ten/onderzoek 
 
• Defensie specifieke vragen medische tes-

ten/onderzoek 

WP8: Normen/recht op bescherming De-
fensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

• Normen/recht op bescherming algemeen 
 

• Normen/recht op bescherming Defensie 
situatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NB. WP9 i s  wel al ingericht. Vraag 28 i s echter nog niet vastgesteld door de Paritaire Commissie om 
ui tgewerkt te worden in een onderzoeksplan. 
 
 
  

Vraag 28. Trekker: 

Vraag 29, 30. Trekker: TNO 

Vraag 31-33. Trekker: RIVM 

Vraag 20. Trekker: TNO 

Vraag 21. Trekker: RIVM 
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 Bijlage III: Benodigde blootstellingsinformatie uit WP4 

Hierna staat beschreven welke informatie over de blootstelling idealiter 
nodig is om een goede risicoschatting op gezondheidsproblemen ten ge-
volg van blootstelling aan chroom-6 te kunnen maken. De rapporten die 
door Defensie zijn aangeleverd zijn nog niet bestudeerd. De hoeveelheid 
en kwaliteit van de beschikbare informatie is daarom nog onduidelijk bij 
de start van het onderzoek.  
 
Uit het blootstellingsonderzoek van WP4 dient idealiter onderstaande in-
formatie beschikbaar te komen, liefst in tabelvorm met als variabelen: 
• Locaties POMS,  
• Functies werknemers inclusief korte beschrijving (zodat medewerkers 

zich hierin herkennen),  
• Aantal werknemers per functie (SEG) 
• werkzaamheden per functie (Exposure scenario’s), 
• werkomstandigheden die de blootstelling kunnen beïnvloeden,  
• blootstellingsduur; 

o voor carcinogenen is totale blootstelling van belang (ppmxjr) 
o voor chronische effecten, niet genotoxisch is de 8-uurs blootstel-

ling van belang 
o voor acute effecten ook piekblootstellingen inschatten,  

• tijdsperiode (bv voor 1970, 1970-1980, na 1980),  
• beschermingsmaatregelen inclusief beschermingsfactoren 

o technische 
o organisatorische 
o persoonlijke beschermingsmiddelen  

• andere blootstellingen die gezondheidsproblemen die voor chroom-6 
worden gerapporteerd kunnen geven (zie resultaten onderdeel ‘effec-
ten’) 

• kwantitatieve berekening van blootstelling: 
o inhalatie 
o dermaal 
o totaal 
o resultaten biologische (effect) monitoring? 

• Zowel de GM3 en GSD4, rekenkundig gemiddelde als de P95 bereke-
nen voor elke ‘similar exposure group’ (SEG): 
o voor carcinogenen (ppmxjr) 
o voor chronische effecten, niet genotoxisch  de 8-uurs blootstel-

ling  
o voor acute effecten de piekblootstellingen  

 
Indien bovenstaande informatie niet of deels beschikbaar is zal er af-
stemming tussen WP4, WP5 en WP6 zijn in hoeverre en op welke manier 
in de vervolgfase van het onderzoek de onderzoeksvragen beantwoord 
kunnen worden.  

                                                 
3 Geometrisch gemiddelde 
4 Geometrische s tandaarddeviatie 
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 Bijlage IV: Benodigde informatie over effecten uit WP5 

In deelproject I van WP5 wordt een tabel gegenereerd die alle in de lite-
ratuur beschreven blootstellings-effect relaties weergeeft voor een ge-
zondheidsprobleem en chroom-6. De gegevens worden verzameld en sys-
tematisch weergegeven in een tabel in Excell of Access. Daarnaast wordt 
informatie over de chroom-6 verbinding, de toxicokinetiek (inclusief 
PBPK-modellen) en toxicodynamiek zoveel mogelijk in samenhang be-
schouwd. Op basis van PBPK-modellen (physiologically based pharmaco-
kinetic models) kan een inschatting worden gemaakt van de concentratie 
in het lichaam als gevolg van de blootstelling op het werk (uitwendige 
blootstelling). 
 
 
Voor bijvoorbeeld de carcinogene effecten waarvoor geen drempelwaarde 
kan worden afgeleid wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van in de 
literatuur gerapporteerde dosis-effect relaties door internationaal gere-
nommeerde onderzoeksinstituten. Per type kanker zal, indien mogelijk, 
per blootstellingsscenario een dosis-effect relatie worden aangeleverd. 
Verder zal ook de achtergrondincidentie en prevalentie voor elk kankerty-
pe worden achterhaald, mits voorhanden. 
 
Voor de gerapporteerde effecten waarvoor een drempelwaarde kan wor-
den afgeleid is idealiter (voor zover beschikbaar) onderstaande informatie 
nodig (humane en dierexperimentele data), liefst in tabelvorm: 
 
Humane data (voorbeeld, zie tabel 1): 

• Gezondheidseffect  
• Achtergrondincidentie en -prevalentie  
• Werkingsmechanisme  
• Aantal blootgestelden 
• Studiepopulatie 
• Type blootstelling (blootstellingsroute): oraal, dermaal, inhalatoir  
• Vorm van Chroom 
• Chroom-6 verbinding 
• Concentratie/frequentie/duur blootstelling 
• NOAEL, LOAEL (effect level) 
• Dosis-respons relatie  
• Beschreven interactie met leefstijl, leefomgeving, andere gevaar-

lijke stoffen, genetische achtergrond 
• Publicatiedatum 
• Literatuurverwijzing (link) 
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Tabel 1: Gerapporteerde humane gezondheidseffecten, anders dan 
longkanker (voorbeeld uit Zweeds criteriadocument). 
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 Dierexperimentele data: 
 
• Gerapporteerde effecten benoemen  
• Species (en eventueel geslacht) 
• Soort chroom-6 verbinding 
• Aantal blootgestelde dieren (eventueel per geslacht en per blootstel-

lingsgroep) 
• Alle geteste concentraties/doseringen (aanwezigheid controlegroep),  
• Blootstellingsroute 
• Frequentie en duur blootstelling 
• NOAEL of LOAEL  
• Dosis-response relatie voor ieder effect (eventueel per geslacht) Pu-

blicatiedatum 
• Literatuurverwijzing (link) 
 
 
Indien bovenstaande informatie niet of deels beschikbaar is zal er afstemming 
tussen WP4, WP5 en WP6 zijn in hoeverre en op welke manier in de vervolgfase 
van het onderzoek de onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden. 
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 Samenvatting onderzoeksplan  

In werkpakket 7 deelonderzoek 1 worden twee onderzoeksvragen beant-
woord die niet specifiek zijn voor de situatie bij Defensie: 1) ‘Kan bloot-
stelling aan chroom-6 en/of CARC in het lichaam worden aangetoond cq 
gemeten (zowel tijdens blootstellingperiode als achteraf)?’ en 2) ‘Kan (li-
chamelijk) medisch onderzoek uitwijzen of een bepaald effect op de ge-
zondheid gerelateerd is aan de blootstelling aan chroom-6 en/of CARC?’. 
Het huidige onderzoeksplan richt zich op het beantwoorden van deze on-
derzoeksvragen voor alleen chroom-6. 
Middels in eerste instantie gebruik van bestaande specialistische kennis 
en waar nodig literatuuronderzoek moet duidelijk worden of, en zo ja tot 
hoe lang, blootstelling aan chroom-6 in het lichaam kan worden aange-
toond en of een bepaalde aandoening of effect door specifiek chroom-6 is 
veroorzaakt en hoe dit is aan te tonen. 
Hiermee kunnen de vragen van betrokkenen, die aan deze twee algeme-
ne onderzoeksvragen ten grondslag liggen, worden beantwoord.  

In de uitvoering zullen de volgende stappen worden genomen: 

1) gebruik maken van bestaande relevante informatie vanuit andere 
werkpakketten (met name WP3 en WP5)  
2) gebruik maken van bestaande kennis en inzichten van deskundigen op 
het gebied van chroomtoxiciteit en monitoring. Hiervoor zal onder coördi-
natie van TNO een groep van experts worden samengesteld. Deze groep 
bestaat uit: 
Prof.dr.  Gert van der Laan (klinisch arbeidsgeneeskundige; Univ Milaan) 
Prof.dr. Jos Rooijackers (longarts; NKAL) 
Prof.dr. Thomas Rustemeyer (Huidarts; VUMC) 
Dr. Paul Scheepers (Arbeidstoxicoloog/biomonitoring; RUN) 
Dr. Irma de Vries (klinisch toxicoloog; NVIC) 

3) aanvullende informatie vergaren uit de wetenschappelijke literatuur op 
dit terrein.  
Meetmethodes chroom-6 (en mogelijke biomarkers) in diverse media, 
blootstelling-tijd scenario’s, omzetting, achtergrondblootstelling en haal-
baarheid biomonitoring, direct en retrospectief, zullen in kaart worden 
gebracht. Daarnaast zullen de specifiek door chroom-6 veroorzaakte ef-
fecten worden beschreven, alsmede de daarmee zo mogelijk geassocieer-
de vroege effecten en klachten en de mogelijkheden deze associatie met 
chroom-6 aan te tonen. Dit betreft een wetenschappelijke inventarisatie 
en niet het ontwikkelen van een methodiek of protocol voor inschatting 
van individuele risico’s en causaliteit met chroom-6 blootstelling.  
    
Zoekstrategie en geraadpleegde bronnen zullen worden vermeld. Ook zal 
de tijdslijn van publicatie van deze informatie als onderdeel van de be-
antwoording in beeld worden gebracht.  

Zowel de antwoorden als hun totstandkoming en de aanpak van het on-
derzoek, zullen op een begrijpelijke wijze worden gecommuniceerd, zodat 
ook leken deze kunnen begrijpen. Hierbij wordt tevens gedacht aan het 
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 inzetten van transparante en illustratieve informatiebladen en de moge-
lijkheid van korte illustratieve filmpjes (in nauwe afstemming met WP2). 

Publiekssamenvatting onderzoeksplan  

In de huidige onderzoeksfase van dit werkpakket wordt antwoord gege-
ven op de vraag of blootstelling aan chroom-6 in het lichaam kan worden 
aangetoond. Ook wordt antwoord gegeven op de vraag of een bepaald 
effect op de gezondheid het gevolg is van blootstelling aan specifiek 
chroom-6 en hoe dit is aan te tonen.  

1 Algemene inleiding   

1.1 Organisatie van het onderzoek 

Het ministerie van Defensie heeft aan het RIVM gevraagd om te onder-
zoeken wat de mogelijke effecten voor de gezondheid zijn voor (ex-) me-
dewerkers van Defensie na gebruik van chroom-6 en Chemical Agent Re-
sistant Coating (CARC). Chroomhoudende verf en CARC wordt door De-
fensie gebruikt om militaire voertuigen te behandelen tegen corrosie en 
chemische stoffen. De (ex-)medewerkers melden verschillende typen ge-
zondheidsklachten, waarbij zij zich afvragen of die het gevolg zijn van de 
werkzaamheden met chroomhoudende verf en CARC. Vooral op POMS-
locaties (Prepositioned Organisational Material Storages) van de NAVO 
werden deze stoffen gebruikt. De POMS-locaties bevinden zich in Bruns-
sum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel. Maar POMS-
medewerkers zijn mogelijk ook aan andere gevaarlijke stoffen blootge-
steld. Ook op andere Defensielocaties zijn chroomhoudende verf en CARC 
gebruikt, daarnaast zijn ook hier andere gevaarlijke stoffen gebruikt. Het 
onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de POMS-locaties en op 
blootstelling aan chroom-6 en CARC.  
Het RIVM zal bij het onderzoek ook andere organisaties en onderzoekers 
met relevante kennis betrekken voor zover nodig om het onderzoek zorg-
vuldig uit te voeren. Het onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM 
en wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstituten. 
Communicatie door het consortium over het onderzoek wordt gecoördi-
neerd door en afgestemd met het RIVM. Het consortium krijgt vertrouwe-
lijke informatie tot zijn beschikking. Door het deelnemen aan het consor-
tium verbinden consortiumpartijen zich aan de toepasselijke regels om-
trent geheimhouding die ook voor rijksambtenaren gelden. Elke consorti-
umpartij zal bij de uitvoer van het onderzoek de benodigde maatregelen 
nemen om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gege-
vens te garanderen. 
  
Het onderzoek wordt begeleid door een Paritaire Commissie bestaande uit 
vier vertegenwoordigers van zowel werkgevers- als werknemerszijde, een 
onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk (wetenschappelijk) expert 
Het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen OverheidsPersoneel) verzorgt 
het secretariaat van de Paritaire Commissie.  
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 Het onderzoek wordt getoetst door een inhoudelijke klankbordgroep.  
De resultaten zullen breed beschikbaar zijn, ook voor andere dan de con-
sortium partijen. 
 
1.2 Onderzoeksvragen 

Alle (ex-)medewerkers van Defensie die zich hebben geregistreerd bij het 
CAOP of ABP zijn uitgenodigd om hun vragen door te geven voor het on-
derzoek. Ook andere belanghebbenden, zoals vakbonden, Defensie, re-
gister-experts, letselschade-advocaten, Onderzoeksraad voor de Veilig-
heid en Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, hebben hun vragen 
doorgegeven. Vragen zijn ook afkomstig uit de 12 informatiebijeenkom-
sten die in het najaar van 2014 en begin 2015 zijn georganiseerd voor 
(ex-)medewerkers.  
Er zijn meer dan 1.000 vragen doorgegeven om te onderzoeken. Alle 
doorgegeven vragen zijn geanalyseerd en gebundeld in onderzoeksvra-
gen. Tot nu toe heeft dat geleid tot het opstellen van 34 onderzoeksvra-
gen.  
Het RIVM heeft de lijst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidson-
derzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en 
CARC” voorgelegd aan de Paritaire Commissie vergadering van donder-
dag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie vergaderingen van don-
derdag 11 juni 2015 en van donderdag 9 juli 2015 is de lijst van onder-
zoeksvragen besproken. 
De volledige lijst met onderzoeksvragen is bijgevoegd in bijlage I. 
Het vaststellen van onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie is een 
belangrijke stap in het onderzoek omdat onderzoeksvragen de basis vor-
men voor de onderzoeksplannen en het onderzoek. De vastgestelde on-
derzoeksvragen geven aan welke vragen prioriteit hebben.  
 
1.3 Uitvoering van het onderzoek 

Het RIVM betrekt ook andere onderzoeksinstituten met relevante kennis 
bij het onderzoek voor zover nodig om het onderzoek zorgvuldig uit te 
voeren. Het onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM en wordt uit-
gevoerd door een consortium van onderzoeksinstituten. Het consortium is 
ingericht op basis van de lijst van opgestelde onderzoeksvragen. De on-
derzoeksinstituten in het consortium hebben de relevante en aantoonbare 
expertise die nodig is voor het onderzoeken en beantwoorden van de 
vastgestelde onderzoeksvragen. Daarom vormt en coördineert het RIVM 
een onderzoeksconsortium. De verantwoordelijkheid bij het inrichten van 
het consortium ligt bij het RIVM. Het consortium ontwerpt en voert het 
onderzoek uit.  
 
De consortiumpartijen zijn: 
• RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 
• Universiteit Utrecht 
• TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek) 
 
Op basis van de lijst van onderzoeksvragen zijn een aantal zogenaamde 
werk pakketten (WP) ingericht voor het onderzoeken van bij elkaar ho-
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 rende onderzoeksvragen, zie bijlage II. Per WP is er een WP leider die 
verantwoordelijk is voor uitvoer van het onderzoek binnen het WP, en per 
WP zijn er een of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor de uit-
voer van deelonderzoeken binnen het WP. 
Onderzoeksvragen die door de Paritaire Commissie zijn vastgesteld wor-
den door het consortium uitgewerkt in verschillende onderzoeksplannen 
per deelonderzoek (gebaseerd op de verschillende WP’s).  
 
2 Werkpakket 7 

WP 7 bestaat uit twee deelonderzoeken:  

• Deelonderzoek 1 heeft als doel inzicht te geven in onderzoeks-
methoden waarmee kan worden aangetoond dat personen blootge-
steld zijn aan, of gezondheidseffecten hebben ondervonden door, het 
werken met chroom-6 en/of CARC. Aan dit onderdeel liggen de onder-
zoeksvragen 29 en 30 ten grondslag. Het onderzoeksplan wordt hier 
beschreven. Het wordt door TNO uitgewerkt en uitgevoerd.  

• Deelonderzoek 2 wordt door het RIVM uitgevoerd en heeft als belang-
rijkste doel inzicht te geven in het zorgaanbod van Defensie in de pe-
riode dat (ex)werknemers werken of werkten met chroom-6 en/of 
CARC. Nevendoelen zijn inzicht geven in (1) de overwegingen die ten 
grondslag hebben gelegen aan de keuze voor dit zorgaanbod en in (2) 
de mogelijkheden voor (ex)werknemers van defensie om aanspraak 
te maken op dit zorgaanbod. Aan dit onderdeel liggen de vragen 31 – 
33 (zie bijlage I) ten grondslag. Dit onderdeel is elders beschreven in 
een apart onderzoeksplan. 

 
3 Doel huidige deelonderzoek   

Het huidige onderzoeksplan richt zich op het beantwoorden van de onder-
zoeksvragen van WP7 deelonderzoek 1 voor chroom-6.  
 
Het eerste doel van dit deelonderzoek is om te onderzoeken of blootstel-
ling van personen aan chroom-6 kan worden vastgesteld met behulp van 
analyse van lichaamsmateriaal (bloed, urine, haar, etc.) en hoe lang dit 
na blootstelling mogelijk is. Als dat mogelijk is wordt gerapporteerd hoe 
de biomonitoring uitgevoerd kan worden. Mocht blijken dat er geen ge-
schikte methodes voor monitoren van chroom-6 blootstelling in de litera-
tuur beschreven zijn, dan wordt in dit WP een overzicht gegeven van an-
dere, theoretisch mogelijke, oplossingsrichtingen1.  
 
Het tweede doel van dit WP is om te onderzoeken of (lichamelijk) me-
disch onderzoek uitsluitsel kan geven of een bepaalde aandoening of 
ziekte het gevolg is van blootstelling aan chroom-6. Dit is een belangrijk 
gegeven omdat de meeste ziekten verschillende mogelijke oorzaken ken-
nen.  
 

                                                 
1  Bijvoorbeeld gebruik maken van methodes voor de analyse van andere metalen, of het 

zoeken naar andere componenten van de gebruikte verf/coating die geschikt zijn voor 
monitoring. 
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 Deze onderzoekaanpak voor het testen op aanwezigheid van chroom 
en/of met chroom-geassocieerde effecten die hiermee wordt ontwikkeld 
zou ook bruikbaar moeten zijn om soortgelijke vragen ten aanzien van 
andere chemische stoffen, zoals mogelijke componenten in CARC, snel en 
adequaat te kunnen adresseren. 
 
4 Onderzoeksvragen van dit deelonderzoek 

Dit deelonderzoek moet antwoord geven op de volgende door de Paritaire 
Commissie vastgestelde onderzoeksvragen (t.a.v chroom-6)1: 
 
Vraag 29: Kan blootstelling aan chroom-6 in het lichaam worden aange-

toond/gemeten (zowel tijdens blootstellingsperiode als achter-
af)? 

Vraag 30: Kan (lichamelijk) medisch onderzoek uitwijzen of een bepaald 
effect op de gezondheid gerelateerd is aan de blootstelling aan 
chroom-6? 

 
 
Met de antwoorden op deze twee vragen moeten in ieder geval de vragen 
op het gebied van het aantonen van blootstelling, en aangaande de be-
wijskracht van medisch onderzoek van (ex)medewerkers van Defensie en 
van andere instanties beantwoord kunnen worden.  
 
Uiteraard moet het onderzoek zo zijn opgezet dat ook alle maatschappe-
lijke en wetenschappelijke vragen op dit terrein beantwoord kunnen wor-
den. Daartoe zijn de onderzoekvragen opgesplitst, zodat de problematiek 
op een systematische wijze wordt aangepakt. 

Op basis van de vanuit deze vragen gegenereerde informatie moet ook 
duidelijk worden of er nog hiaten in kennis zijn. 
 
Vraag 29 betreft strikt genomen een aantal sub-vragen:  
• kan chroom-6, respectievelijk blootstelling aan chroom-6, in het li-

chaam worden aangetoond, met welke technieken en hoe lang na 
blootstelling,  

• kan chroom-6 en/of chroom-6 specifieke biomarkers nog in eerder 
afgenomen monsters worden aangetoond en hoe lang na monsterna-
me, 

• zijn er mogelijk andere verf-componenten aan te tonen, als chroom-6 
zélf niet meer aantoonbaar blijkt te zijn.  

 
Het beantwoorden van de laatste sub-vraag is geen onderdeel van dit 
onderzoeksvoorstel, maar kan het onderwerp zijn van een mogelijk ver-
volg  onderzoek wanneer het monitoren van blootstelling niet mogelijk is 
door de analyse van chroom. 
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 Vraag 29 (geherformuleerd):  
Met welk onderzoek kunnen chroom-6 of zijn afbraakproducten2 in het 
lichaam resp. in lichaamsvloeistoffen worden aangetoond/gemeten? 
a. Wat is de invloed van tijdstip en duur van blootstelling, -route en 

aard van de chroom-6 verbinding waaraan blootstelling plaatsvindt? 
b. Wat is hierin de invloed van achtergrondblootstelling?” 
 
Vraag 30 bestaat in de kern uit 2 sub-vragen: ‘is een bepaald effect op de 
gezondheid gerelateerd aan de blootstelling aan chroom-6’ en ‘kan (li-
chamelijk) medisch onderzoek dit uitwijzen’. De formulering van de vraag 
zelf roept vragen op: De toevoeging van het woord “lichamelijk” bij me-
disch onderzoek suggereert dat alleen onderzoek naar duidelijke fysiek en 
objectief waarneembare effecten van belang is, terwijl er ook veel vragen 
zijn, die betrekking hebben op meer vage klachten3. Zijn deze klachten 
dan uitgesloten? Wanneer is iets “gerelateerd”? Impliciet is hier ook de 
vraag: wanneer is er aanleiding voor zo’n onderzoek naar causaliteit en 
op grond van welke redenen. Daarom hieronder een herformulering van 
vraag 30. 
 
Vraag 30 (geherformuleerd): 
Hoe kan met medisch onderzoek worden vastgesteld of een patiënt een 
aandoening of klacht heeft die het gevolg is – of zou kunnen zijn – van 
blootstelling aan chroom-6?  
a. Volstaat routine onderzoek4 door bedrijfs- of huisarts? 
b. Zo niet, welk specialistisch onderzoek is dan noodzakelijk? 
c. Wanneer is dergelijk onderzoek geïndiceerd?” 
 
5 Methode 

5.1 Introductie  

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen 29 en 30 in dit WP is  
informatie over chroom-6 uit respectievelijk WP3 en WP5 van groot be-
lang, omdat deze werkpakketten in beeld brengen met welke chroomver-
bindingen we van doen hebben en waar deze in het lichaam tot effecten 
kunnen leiden. Voor dit WP7 deelonderzoek zijn de volgende concrete 
vragen van belang: 
 
Door WP3 te beantwoorden:  
• Wat is de vorm/zijn de vormen van chroom-6 waaraan mensen wor-

den blootgesteld? 
• Wat zijn de blootstellingniveaus aan chroom-6 bij verwerken van 

chroom-6 bevattende producten? 
• Wat is de achtergrondblootstelling aan chroom-6?  

                                                 
2  Hiermee worden omzettingsproducten in vivo bedoeld; dat is o.a. chroom-3, maar in wel-

ke vorm is dat aanwezig? Als Cr3+ kation of als Cr2O4
2-. Verder bestaan er 2 chromaat 

vormen van Chroom6: CrO4
2- en Cr2O7

2-. 
3  Hier wordt ook wel de term SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klach-

ten) gehanteerd. 
4  Hieronder kunnen vele vormen van onderzoek vallen: lichamelijk onderzoek, bloedonder-

zoek, beeldvormend onderzoek etc. 
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 • Wat gebeurt er met chroom-6 in al zijn vormen in het lichaam (opna-
me via relevante blootstellingsroutes (in ieder geval dermaal en inha-
latoir, misschien ook oraal), metabolisme, distributie, uitscheiding) en 
wat is het tijdpad daarvan? 

• Kan chroom-6 in vivo gevormd worden uit chroom-3?  
(NB: dit is geen onderzoeksvraag in WP3)   

 
En door WP5 te beantwoorden: 
• Welke effecten zijn met chroom-6 geassocieerd? 
• Wat zijn met chroom-6 geassocieerde klachten? 
 
5.2 Onderzoeksvraag 29  

De aanpak voor beantwoording van deze vraag is als volgt: 
 
Middels literatuuronderzoek zal een overzicht gemaakt worden van analy-
tische methodes voor de bepaling van chroom-6 in diverse biologische 
monstertypen. Voor het literatuuronderzoek5 worden PubMed, SCOPUS 
en Mendeley als informatiebronnen geraadpleegd. Hieronder wordt aan-
gegeven waarnaar gezocht wordt.    
 
Cruciale aspecten voor de analyse van chroom-6 zijn: 
a. het kunnen onderscheiden van chroom-3 en chroom-6,  
b. stabiliteit van chroom-3 en chroom-6 tijdens bemonstering, monster-

opslag en de bepaling (geen conversie door oxidatie / reductie). Sta-
biliteit is een cruciale factor voor de analyse van monsters die lang 
geleden zijn afgenomen, en  

c. de gevoeligheid (detectiegrens), kwaliteit, en toepasbaarheid van de 
methode. 

 
De belangrijkste typen monstermateriaal in biomonitoring zijn bloed en 
urine. Deze zijn vooral relevant voor de monitoring van blootstelling op 
korte termijn (aantal dagen afhankelijk van de kinetiek). Daarom zal 
naast bloed en urine ook literatuur gezocht worden over het gebruik van 
andere matrices zoals speeksel, adem, haar, nagels, en huid (skin wash), 
waarin stoffen veel langer aantoonbaar blijven. Het is niet onwaarschijn-
lijk dat voor een aantal van deze niet reguliere matrices geen literatuur in 
relatie tot chroom-6 te vinden is. Daarom wordt ook in de literatuur ge-
zocht naar het gebruik van deze monstermaterialen voor het onderzoek 
naar andere (toxische) metalen zoals cadmium, lood en kwik omdat, in 
theorie, deze methoden ook toegepast zouden kunnen worden voor de 
biomonitoring van chroom-6.  
 
In dit literatuuronderzoek worden de mogelijkheden en beperkingen van 
bestaande biomonitoring methodes in de praktijk geïnventariseerd. Dit 
wordt gedaan voor zowel het bepalen van korte-termijnblootstelling als 
het retrospectief aantonen van historische blootstelling. Belangrijk aspect 
van het laatste is hoe ver terug in de tijd gekeken kan worden. Dit wordt 
bepaald door: 

                                                 
5  Als startdatum zal 1950 gekozen worden om ook een aanzienlijk tijdvak voorafgaand aan 

toepassing chroom-6 op POMS locaties in beeld te krijgen. 
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 • de blootstelling tijdens gebruik van chroom-6 houdende verf, en 
• de achtergrondblootstelling uit andere bronnen en eventuele in vivo 

vorming van chroom-6 uit chroom-3,  
• de snelheid waarmee chroom-6 na blootstelling in het lichaam wordt 

omgezet resp. verwijderd wordt  
• en (in mindere mate) de gevoeligheid van methodes/apparatuur 
 
Om hier een antwoord op te geven is een kwantitatief PBPK model nodig: 
er wordt enkel gebruikgemaakt van een beschikbaar model, hetzij uit de 
literatuur (O'Flaherty, E.J. et al Toxicological Sciences 60, 2001), hetzij 
elders binnen dit consortium gegenereerd.  
 
De detectiegrenzen van meetmethoden worden bekend uit het literatuur-
onderzoek, en daarmee is het mogelijk om van een aantal scenario’s aan 
te geven of ze 1) qua meten haalbaar zijn, en 2) uitsluitsel kunnen geven 
over blootstelling in het verleden. 
 
Het onderzoek naar andere metalen kan mogelijk leiden tot alternatieve 
methodes voor biomonitoring die voor chroom-6 niet zijn gepubli-
ceerd/toegepast. Op basis van expert-judgement zal een uitspraak wor-
den gedaan of deze alternatieve methodes ook voor chroom-6 toegepast 
zouden kunnen worden. Hiervoor zal met interne en externe analytische-
chemie experts overleg plaats vinden. Als dit een bruikbare aanpak lijkt 
te zijn, zullen aanbevelingen worden gegeven voor vervolgonderzoek. 
 
Puntsgewijze samenvatting van methode voor vraag 29 
• Literatuuronderzoek naar meetmethoden/biomonitoring chroom-6 en 

of chroom-6 specifieke biomarkers in diverse monsters: 
o Urine en plasma, voor biomonitoring tijdens blootstelling / kort 

daarna. 
o Andere typen biologisch materiaal, zowel voor tijdens blootstel-

ling als retrospectief 
o Oude monsters (destijds genomen voor mogelijk andere doelein-

den) 
• Verwerken van informatie over chroom-6 uit WP3 
• Gebruik maken van een bestaand PBPK model en blootstelling / bio-

monitoring scenario’s (bijv. O'Flaherty, E.J. et al, 2001) 
• Evaluatie van scenario’s  t.a.v haalbaarheid en validiteit van biomoni-

toringmethodes voor directe en retrospectieve bepaling van blootstel-
ling aan chroom-6 

• In geval chroom-6 niet meetbaar/aantoonbaar blijkt, wordt onderzoek 
gedaan naar alternatieve componenten voor biomonitoring 

• Beantwoording van geherformuleerde onderzoeksvraag 29 
 
5.3 Onderzoeksvraag 30 

Bepaalde effecten of ziektes kunnen meerdere oorzaken hebben, en dus 
is de kritische vraag hier of voor de oorzaak van bepaalde waargenomen 
effecten of ziektes bij mensen die blootstelling aan chroom-6 hebben ge-
had, middels lichamelijk (medisch) onderzoek die blootstelling zelf als 
veroorzaker (of zelfs als enige veroorzaker) kan worden aangewezen. 
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 De aanpak voor beantwoording van deze vraag is als volgt: 
De resultaten van het literatuuronderzoek naar met chroom-6 geassoci-
eerde effecten dat WP5 binnen dit project 6 uitvoert, zullen worden ge-
bruikt als input. 
 
Belangrijk is van hieruit in kaart te brengen: 
1. Of er sprake is van specifieke (unieke) effecten bij blootstelling aan 

chroom-6; d.w.z. niet met andere stoffen waargenomen7,8. 
Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de mesotheliomas die spe-
cifiek zijn voor asbest. 

2. Of effecten die op zich niet uniek voor chroom-6 zijn toch causaal aan 
die blootstelling aan chroom-6 te linken zijn door specifieke lichame-
lijke kenmerken. 
Hiervoor zal naar het mechanisme van die effecten gekeken moeten 
worden of daar voor chroom-6 unieke, aantoonbare kenmerken uit 
voortvloeien. Bijvoorbeeld: sommige tumoren dragen mutaties die 
specifiek zijn voor de veroorzakende stof. 

Hier kan ook gedacht worden aan het tegelijk optreden van een com-
binatie van effecten die typisch met chroom-6 (kunnen) samenhan-
gen. 

 
Als uit bovenstaande blijkt dat chroom-6 oorzakelijk te verbinden is aan 
een specifiek effect, zal worden geïnventariseerd of:  

1. Routineonderzoek door bedrijfs- of huisarts volstaat om dit vast te 
stellen. En zo niet, welk specialistisch onderzoek hiervoor dan nood-
zakelijk is.  

 
Tevens belangrijk is te onderzoeken wanneer een dergelijk onderzoek is 
geïndiceerd.  

Bij de beantwoording van bovenstaande vragen spelen ook de uitkomsten 
van onderzoeksvraag 29 een rol: is chroom-6 (of markers hiervan) aan-
toonbaar in blootgestelde personen, is hieruit een maat voor de onderga-
ne blootstelling te destilleren, en voor hoelang na blootstelling is dit nog 
mogelijk? 
 
Puntsgewijze samenvatting van methode voor vraag 30 
• Verwerken van informatie uit WP3, WP6 en m.n. WP5 
• In kaart brengen van effecten die specifiek door chroom-6 kunnen 

worden geïnduceerd,  
• Hoe door chroom-6 geïnduceerde effecten en klachten aantoonbaar 

aan chroom-6 kunnen worden toegewezen, 
• Beantwoording van de geherformuleerde onderzoeksvraag 30  
 

                                                 
6  WP5 heeft als doel de gezondheidseffecten van chroom-6 in kaart te brengen. 
7  Chr-6 is op POMS locaties gebruikt, maar ook op andere locaties; het is mogelijk dat 

blootstelling op deze locaties ook andere de gezondheidschadende stoffen betrof.  
8  Hier gaat WP7 een stap verder dan WP5 in dat gekeken wordt of chroom-6 nog aantoon-

baar zijn van zichzelf, dan wel in het effect dat ermee geassocieerd wordt, dan wel een 
ermee geassocieerd neveneffect als een afdruk van eenmaal aanwezig geweest chroom-6.  
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 De uitkomsten van bovenstaande ‘Algemene’ onderzoeksvragen 29 en 30 
(en onderliggende vragen) zijn van belang voor beantwoording van de 
‘Defensie-specifieke’ vragen (zie bijlage I). Indien analytisch mogelijk, zal 
worden gerapporteerd hoe in blootgestelden mét chroom-6 geassocieerde 
effecten onderzoek zou kunnen worden gedaan naar aanwezigheid van 
chroom-6, dan wel van een daarmee geassocieerde marker.  
 
5.4 Aanpak 

De uitvoering van dit onderzoeksplan kent de volgende stappen: 
1. gebruik maken van bestaande relevante informatie vanuit andere 

werkpakketten (met name WP3 en WP5)  

2. gebruik maken van bestaande kennis en inzichten van een Panel 
van Deskundigen op het gebied van chroom-toxiciteit en -
monitoring, te weten:  

Prof.dr.  Gert van der Laan (voorheen NCvB, Klinisch arbeidsge-
neeskundige; Universiteit Milaan) 
Prof.dr. Jos Rooijackers (Longarts; NKAL) 
Prof.dr. Thomas Rustemeyer  (Huidarts; VUMC) 
Dr. Paul Scheepers (Arbeidstoxicoloog/biomonitoring; RUN) 
Dr. Irma de Vries (Klinisch toxicoloog; NVIC) 
 
TNO zal een startbijeenkomst organiseren waarin het chroom-6 on-
derzoek als geheel en WP7 in het bijzonder zullen worden toegelicht 
en besproken. Voorafgaand aan dit overleg zal TNO de experts een 
werkdocument doen toekomen met de relevante onderzoeksvraag 
en een eerste inventarisatie van beschikbare gegevens én tevens 
relevante input vanuit andere WPs. Op deze bijeenkomst kunnen 
experts hier input op leveren. Tevens zullen op deze bijeenkomst  
werk- en procesafspraken worden gemaakt voor de productie en 
oplevering van de producten. Hiervoor zullen meerdere face-to-face 
en telefonische overleg sessies worden ingepland. 
 

3. samen met cq onder review van het panel van deskundigen het be-
schrijven van de antwoorden op de geherformuleerde vragen 29 en 
30 met de vergaarde informatie in een 3-tal producten: 1) een we-
tenschappelijk rapport, 2) een informatieblad, en 3)  een korte illu-
stratieve film. Voor verdere bijzonderheden zie onderstaand hoofd-
stuk 6.  

 

6 Producten 

Vanwege de verschillende doelgroepen die door dit werkpakket geïnfor-
meerd dienen te worden, wordt een drietal producten gemaakt: 
1. Een wetenschappelijk rapport, met daarin: 

t.a.v. vraag 29: 
• Overzicht meetmethodes chroom-6, in literatuur beschreven en 

mogelijke methode naar analogie van andere metalen 
• Overzicht blootstelling-tijd scenario’s chroom-6 rekening hou-

dend met omzetting, achtergrondblootstelling 
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 • Conclusies over haalbaarheid van chroom-6  biomonitoring, di-
rect en retrospectief, en via niet chroom bevattende biomarkers. 

t.a.v. vraag 30: 
• Overzicht van effecten waar chroom-6 specifiek veroorzaker is9; 
• Hoe mogelijk door chroom-6 geïnduceerde effecten en klachten 

aantoonbaar aan chroom-6 kunnen worden toegewezen; 
• Overzicht van de mogelijk door chroom-6 veroorzaakte klachten 

en effecten die wel en niet middels onderzoek aantoonbaar aan 
chroom-6 kunnen worden toegewezen en de hierbij gebruikte 
methoden.   

Bovenstaande maakt het potentieel ook mogelijk aan te geven of het 
mogelijk is om in blootgestelden mét en zonder de met chroom-6 geasso-
cieerde effecten onderzoek te doen naar de aanwezigheid van chroom-6, 
dan wel een daarmee mogelijk geassocieerde marker. 
Deze rapportage vormt een bijdrage voor het overkoepelende onder-
zoeksrapport. De doelgroep van deze rapportage zijn gezondheidsprofes-
sionals en andere wetenschappers en de opdrachtgevers. Dit weten-
schappelijke rapport zal onderzoeksvragen 29 en 30 omvatten. 
 
2. Een informatieblad voor mensen zonder kennis van dit vakgebied, 

waarin betrokken (ex-)medewerkers van Defensie en andere belang-
hebbenden de antwoorden krijgen op de beide onderzoeksvragen 29 
en 30, alsook op vragen die onderliggend zijn aan de vastgestelde 
onderzoeksvragen 29 en 30. Deze informatie zal zodanig worden ge-
presenteerd dat de antwoorden begrijpelijk worden in het bredere ka-
der van de vraagstelling in dit gehele project. 

3. Een illustratieve voorlichtingsfilm: input vanuit dit WP deelonderzoek 
betreft script ondersteuning van de filmmakers om een juiste verbeel-
ding van informatie te bewerkstelligen.  

 
Alle producten worden opgesteld in de Nederlandse taal. Deze producten 
zullen worden afgestemd met producten van deelonderzoek 2.  
 
 
 
7 Voorbereidende activiteiten 

Er zijn geen specifieke voorbereidende activiteiten uitgevoerd of gepland.  
 
 
8 Interactie met andere WP’s 

De informatie die verzameld wordt en de conclusies die getrokken worden 
in dit werkpakket zijn ook van belang voor andere werkpakketten. Het al 
of niet kunnen meten van chroom-6 in de mens, dan wel het al of niet 
causaal kunnen verbinden van blootstelling aan deze stoffen en waarge-
nomen effecten, zullen met name voor WP6 van belang zijn. Omgekeerd 

                                                 
9 Een verbijzondering van effecten rapportage WP5.  
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 is de output van WP3, WP6 en WP5 van groot belang voor dit WP (zie hfst 
4).  
 
9 Beschrijving onderzoeksteam  

Het onderzoeksteam bestaat uit TNO experts (onderstaand), het Panel 
van deskundigen (zie sectie 5.3) en Mark van Bruggen; Mark is tevens 
leader van WP 7 en trekker van het defensie-specifieke deelonderzoek 
(deel 2: zie afzonderlijk onderzoeksplan).  
Het TNO projectteam bestaat uit Dinant Kroese, Elwin Verheij, Anjoeka 
Pronk, Jan Harmen Kwantes, Harrie Buist, Wouter Vaes en Hilde Cnossen. 
Dinant Kroese is trekker van dit algemene deel van WP8 (deelonderzoek 
1). Elwin Verheij en Dinant Kroese zullen het onderzoek uitvoeren en op-
schrijven voor respectievelijk vraag 29 en 30. Wouter Vaes en Anjouka 
Pronk & Harrie Buist verzorgen de interne review voor de resp. vragen. 
Jan Harmen Kwantes verzorgt de interne review op wetgeving aspecten. 
Hilde Cnossen is projectleider van dit deelonderzoek. 
Het Panel van Deskundigen zorgt voor expertise input en review.   
 
Het TNO onderzoeksteam:  
• Dr. E.D. (Dinant) Kroese: onderzoeksleider en deskundige toxicologie 
• Drs. H.E. (Harrie) Buist: deskundige toxicologie/kwaliteitsborging 
• Mw. Dr. Ir A (Anjoeka) Pronk: deskundige arbeidshygiëne-

epidemiologie/kwaliteitsborging 
• Dr. E.R. (Elwin) Verheij: deskundige analyse 
• Dr. W.H.J. Vaes: deskundige analyse/kwaliteitsborging 
• Mr. J.H. (Jan Harmen) Kwantes: adviseur wetgeving veiligheid en ge-

zondheid 
• Ir. H.J. Cnossen: projectleiding 
 
Indien het voor de uitvoering van het onderzoek nog noodzakelijk is wor-
den andere experts ingezet.  
 
Dinant Kroese (ERT) is senior toxicoloog en werkt sinds 1999 bij TNO. Hij 
heeft ruim 25 jaar ervaring in risicobeoordeling van chemische stoffen in 
het kader van nationale en EU regelgeving, waaronder  deelname aan di-
verse EC and OECD werkgroepen (o.a. over GHS, opstellen teststrategie-
en, Technical Guidance, w.o. voor REACH). Sinds 2007 is hij ook actief in 
projecten die innovatieve methoden ontwikkelen voor veiligheidsbeoorde-
ling van chemicalien (binnen EU Framework en H2020 Programma’s, CE-
FIC LRI en [nationaal] ZonMW kaders), gebaseerd op integratie van com-
putatieve chemie, omics /systeem biologie en toxicologische read-outs.  
Dinant leidt dit deelonderzoek  
 
Elwin Verheij is sinds 1992 in diverse rollen werkzaam bij TNO met als 
expertise Analytische Chemie, en in het bijzonder de analyse van li-
chaamseigen (biomarkers) en lichaamsvreemde stoffen. Hij is opgeleid 
als Farmaceut aan de Universiteit Leiden (M.Sc. in 1988) en heeft daarna 
een promotieonderzoek gedaan in de analytische chemie  aan de Univer-
siteit Leiden (Ph.D. in 1993). Momenteel is hij werkzaam als onderzoeker 
bij TNO EELS op het gebied van biomarkers voor gezondheid in relatie tot 
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 lifestyle. Daarnaast is hij vanuit zijn expertise in scheidingstechnieken en 
massaspectrometrie betrokken bij onderzoek naar de snelle detectie van 
chemische en biologische ‘warfare agents’ bij TNO Defensie. 
 
Harrie Buist (ERT) is humaan toxicoloog en werkt sinds 1999 bij TNO. Hij 
is opgeleid als bioloog aan de Universiteit Utrecht, en heeft enige tijd na 
die opleiding de Postdoctorale Opleiding Toxicologie met goed gevolg vol-
tooid. Hij heeft 16 jaar ervaring in de toxicologische risicobeoordeling van 
pesticiden, biociden, industriële chemicaliën (voornamelijk in het kader 
van REACh), nanomaterialen en voeding, met een bijzondere belang-
stelling voor  toxicokinetiek, QSARs en TTC. Naast werk als risicobeoorde-
laar, heeft hij onderzoek op  speciale onderwerpen gedaan, zoals dermale 
absorptie, voorspelling van carcinogeniteit van nitrosamines en gezond-
heidkundige effectfactoren van nanodeeltjes ten behoeve van levenscy-
clusanalyse, resulterend in verschillende publicaties in peer-reviewed tijd-
schriften. 
 
Anjoeka Pronk werkt sinds 2010 bij de afdeling Risk Assessment for Pro-
ducts in Development (RAPID) bij TNO op het gebied van blootstellings-
karakterisering en epidemiologie. Zij heeft de opleiding Milieuhygiene 
(Wageningen Universiteit) gevolgd en is gepromoveerd op arbeidsepide-
miologie aan de Universiteit Utrecht. Tijdens een postdoc aan het Natio-
nal Cancer Institute (VS) heeft zij zicht verder gespecialiseerd in bloot-
stellingskarakterisering van chemische stoffen in het milieu en de ar-
beidsomgeving en in epidemiologische analyses. Bij TNO heeft ze zich 
ontwikkeld tot coördinator van multidisciplinaire projecten, o.a. interven-
tiestudies in het arbeidsmilieu, health impact assessment, sensortoepas-
singen en exposoom onderzoek. 
 
Wouter Vaes is toxicoloog/analytisch chemicus en werkt sinds 1999 bij 
TNO. De eerste tien jaar bij TNO heeft hij zich beziggehouden met de 
analyse van biomarkers en nutrienten analyse binnen nutritionele klini-
sche studies. Sindsdien is zijn aandachtsgebied verschoven naar de ana-
lytiek van microtracers en de toepassing van microtracers in vroeg kli-
nisch farmacologisch onderzoek van nieuwe geneesmiddelen. Binnen dat 
klinisch onderzoeksgebied leidt hij de enige biomedische AMS faciliteit in 
Europa. Wouter is gepromoveerd bij  het toenmalig Research Instituut 
voor Toxicologie (RITOX, momenteel IRAS) aan de Universiteit van 
Utrecht. Hij heeft zich tijdens dat onderzoek bezig gehouden met de risico 
evaluatie van High Production Volume Chemicals en heeft in die periode 
veel onderzoek gedaan naar nieuwe analyse methoden voor het meten 
van vrije concentraties, en met kwantitatieve structuur-activiteits relaties 
(QSAR) op basis van kwantumchemie.  
 
Jan Harmen Kwantes is juridisch adviseur bij TNO op het gebied van vei-
ligheid en gezondheid op het werk. Zijn kennis ligt bij nationale en inter-
nationale wetgeving (ILO en EU) rond veiligheid en gezondheid, het Ne-
derlandse stelsel van sociale zekerheid (m.n. ziekteverzuim en re-
integratie) en bij aansprakelijkheid voor beroepsziekten en arbeidsonge-
vallen. Naast advisering is hij trainer en auteur m.b.t. bovengenoemde 
onderwerpen. Hij is betrokken geweest bij een aantal internationale pro-
jecten rondom veiligheid en gezondheid (o.a. in Estland, Turkije en Chi-
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 na). Op dit moment is hij bezig met een groot project voor het Ministerie 
van SZW inzake Arbo- en Warenwetcertificering. 
 
Hilde Cnossen is senior projectleider (IPMA-C) en werkt sinds 1998 bij 
TNO. Zij is gespecialiseerd in het leiden van complexe projecten en heeft 
ervaring met het leiden van multidisciplinaire projecten op het gebied van 
o.a. blootstelling, voeding en gezondheid en risicomanagement met nati-
onale en internationale stakeholders in industrie en bij autoriteiten. Ze 
nam deel aan verscheidene Europese en internationaal gefinancierde pro-
jecten als coördinator en projectleider. Hilde is projectleider van de werk-
zaamheden die vanuit TNO voor dit onderzoek worden gedaan. 
 
Mark van Bruggen heeft na zijn artsen opleiding eerst enige jaren curatief 
gewerkt. Na 8 jaar heeft hij zich gespecialiseerd tot medisch milieukundi-
ge, aanvankelijk werkzaam bij de GGD Amsterdam en later bij het RIVM. 
Sinds hij daar werkt, heeft hij regelmatig te maken met verontruste bur-
gers die zich tot de overheid wenden omdat ze bezorgd zijn over hun ge-
zondheid en dat toeschrijven aan omgevingsfactoren.  
In 2013 heeft was hij als arts-onderzoeker gedetacheerd bij de Onder-
zoeksraad voor Veiligheid. Hij heeft daar meegewerkt aan een onderzoek 
naar de zorg rond het levenseinde in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. 
Hij heeft daar veel ervaring opgedaan met het interviewen van betrokke-
nen en deskundigen binnen en buiten het ziekenhuis.  
 
 
10 Tijdsplanning 

In onderstaande tabel is per fase de verwachte doorlooptijd aangegeven 
uitgaande van een start datum van 1 januari 2016 en de geplande input 
vanuit de WPs 3 & 5. De twee uiteindelijke producten, een wetenschappe-
lijk rapport en een informatie-blad (zie hoofdstuk 6) zullen in concept in 
juli worden opgeleverd aan klankbordgroep. De illustratieve film zal in 
augustus worden opgeleverd. 
 
 Fase Omschrijving Maand 

 #  jan feb mrt  apr mei jun jul aug 

Vraag 29 

1 Literatuur analysemethoden chroom-6 
verzamelen 

        

2 Verwerken chroom-6 literatuur (1)         
3 Informatie uit WP3 verwerken          
4 Blootstelling / monitoring scenario’s 

chroom-6 
        

Vraag 30 

1 Globale inventarisatie effecten en spe-
cificiteit met chroom-6 

        

2 Informatie uit WP5 verwerken          
3 Verifieren mogelijkheden monitoring 

(bedrijf)arts 
        

4 Inventariseren mogelijkheden monito-         
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 ring specialist 

Rapportage vragen 29 & 30 

5 Concept wetenschappelijk rapport         
6 Finalisering wetenschappelijk rapport 

voor oplevering aan klankbordgroep 
        

7 Informatieblad voor mensen zonder 
kennis van dit vakgebied 

        

8 Leveren script input op Illustratieve 
film 

        

 
 
 
11 Begroting  

In onderstaande tabel zijn de fases, taken en producten van WP7.1 en de 
totale geraamde kosten vermeld voor de uitvoering van het huidige on-
derzoeksplan tot en met oplevering van finale producten.  
Geraamde kosten zijn exclusief BTW. Kosten zullen inclusief BTW gede-
clareerd worden. 
 
 
Taak Kosten 

(EUR) 
Beantwoording vraag 29 
- Inventarisatie en interpretatie gegevens m.b.t. Cr6 
- Voorbereiding expertgroep incl. documentatie  

35.000 

 

Beantwoording vraag 29 
- Inventarisatie en interpretatie gegevens m.b.t. 

verfcomponenten (*1) 

p.m. 

Beantwoording vraag 30  
- Inventarisatie en interpretatie gegevens 
- Voorbereiding expertgroep incl. documentatie 

26.000 
 

Rapportage 
- Wetenschappelijk rapport (product 1) 
- Informatieblad voor niet-deskundigen (product 2) 
- Incl. verwerking input experts 

38.000 
 

Expert groep (uitbesteding) (*2) 31.000 

Coördinatie en afstemming met 
- RIVM/consortium/klankbordgroep 
- Projectleiding onderzoek en QA 
- Incl. organisatie inhuur experts 

41.000 
 

Becommentariëren van rapportages van andere WPs 8.000 
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 Film (product 3) 
- Script 

10.000 

Wetenschappelijke publicatie o.b.v. product 1 (*3) p.m. 

Totaal 191.000 
(excl BTW) 

231.110 
(incl BTW) 

 
 

*1) T.z.t. in overleg met RIVM en klankbordgroep bepalen welke vragen over 
verfcomponenten beantwoord moeten worden. Hiervoor wordt dan in overleg een 
aanvullende begroting opgesteld. 
*2) Onder voorbehoud van bevestiging deelname van experts, hun tijdsbesteding 
en tarieven. 
*3) T.z.t. in overleg met RIVM en klankbordgroep bepalen of een wetenschappe-
lijke publicatie op basis van product 1 wenselijk is. Het schrijven van een weten-
schappelijke publicatie is niet opgenomen in de planning/doorlooptijd van dit 
deelonderzoek. 
 
 
12 Referenties  

O’Flaherty EJ, Kerger BD, Hays SM, and Paustenbach DJ (2001) A physio-
logically based model for the ingestion of chromium(III) and chromi-
um(VI) by humans. Toxicol Sci. 60:196-213. 
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 BIJLAGE I: Vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire 
Commissie 

Het RIVM heeft de l i jst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarli jke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” voorgelegd aan de Paritaire 
Commissie vergadering van donderdag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie verga-
deringen van donderdag 11 juni 2015 en van donderdag 9 juli  2015 is de l i jst van onder-
zoeksvragen besproken.  
 
De volledige l i jst met onderzoeksvragen is hieronder weergegeven. De volgende categorie-
en en vragen zijn door de Paritaire Commissie op 11 juni 2015 en 9 juli  2015 vastgesteld om 
uitgewerkt te worden in onderzoeksplannen: 
• Categorie: Chroom-6, vraag 1-3 
• Categorie: CARC, vraag 4-6 
• Categorie: Blootstelling, vraag 7-10 
• Categorie: Kinetiek, vraag 11 
• Categorie: Effecten, vraag 12-17 en 18 
• Categorie: Normen/recht op bescherming, vraag 20-21 
• Categorie: Risico, vraag 22-27 
• Categorie: Medische testen/onderzoek, vraag 29-33 
• Categorie: Manier van onderzoek doen, vraag 34 
 
De vragen 19 (schadelijke effecten op milieu door chroom-6 en/of CARC) en 28 (juridische 
vragen en vragen over aansprakelijkheid) zijn in deze vergaderingen nog niet vastgesteld 
om uitgewerkt te worden in onderzoeksplannen door de Paritaire Commissie. 
 
Introductie 
 
De l i jst van onderzoeksvragen voor het RIVM-onderzoek “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarli jke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” is gebaseerd op de verzamelde 
vragen van alle belanghebbenden, waaronder (ex-)medewerkers van Defensie, Ministerie 
van Defensie, kamerbrieven en kamervragen, vakbonden, register-experts, letselschade 
advocaten, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en Onderzoeksraad voor de Veil ig-
heid.  
 
Op dit moment is deze l i jst van onderzoeksvragen een groeidocument omdat het verzame-
len van vragen van belanghebbenden nog door gaat. 
 
Alle vragen die door belanghebbenden zijn gesteld zijn gecategoriseerd. Alle verzamelde 
vragen van alle belanghebbenden zijn vertaald naar een (kortere) l i jst met onderzoeksvra-
gen, waarin al deze verzamelde vragen zijn verwerkt. Ook de onderzoeksvragen zijn op de-
zelfde wijze gecategoriseerd als de vragen van belanghebbenden, waardoor het transparant 
is welke vragen zijn gebruikt voor het formuleren van welke onderzoeksvragen.  
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 Als onderzoeksvragen zijn twee typen onderzoeksvragen te onderscheiden: 
a) Onderzoeksvragen die met algemeen (wetenschappelijk) l iteratuuronderzoek kunnen 

worden beantwoord. Dit zi jn onderzoeksvragen die niet specifiek voor de Defensie si-
tuatie hoeven te zijn. 

b) Specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situatie.  
Beantwoording van deze specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situa-
tie kan betekenen dat informatie op basis van onderzoeksvragen (a) en (b) gecombineerd 
moeten worden. Het signaleren van onvolledigheden in de kennis en informatie maakt ook 
deel uit van het beantwoorden van onderzoeksvragen, evenals het bepalen van de nood-
zaak tot verder onderzoek. 
 
Als er in de onderzoeksvragen wordt gesproken over (ex-)medewerkers van Defensie dan 
betekent dat in de bredere zin ook uitzendkrachten en burgerpersoneel dat niet in dienst 
was bij Defensie, maar die wel werkzaamheden hebben uitgevoerd voor Defensie.  
 
De vragen zijn opgesteld voor chroom-6 en CARC. Voor andere gevaarli jke stoffen zouden 
dezelfde onderzoeksvragen opgesteld kunnen worden. 
Het RIVM coördineert het onderzoek en dit kan betekenen dat specifieke vragen ook door 
andere partijen/experts buiten het RIVM kunnen worden beantwoord. 
 
Onderzoeksvragen 
 
Hieronder staan de onderzoeksvragen per categorie, en per categorie is het onderscheid 
gemaakt tussen vragen die met algemeen (wetenschappelijk) l iteratuur kunnen worden 
onderzocht (zogenaamde algemene vragen) en specifieke vragen met betrekking tot de De-
fensie situatie (zogenaamde vragen mbt Defensie situatie). 
 
CHROOM-6 
Algemene vragen 
1. Wat is chroom(-6)? 

a. Wat zijn de verschijningsvormen van chroom? 
b. Heeft chroom een essentiële functie in het l ichaam? 
c. Wat zijn de eigenschappen van chroom-6 (o.a. fysisch- chemische eigenschappen)? 
d. Waar wordt chroom-6 toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
2. Welke producten waarmee bij Defensie is gewerkt bevatten chroom-6 (per locatie, 

werkzaamheden, ti jdsperiode)? 
3. Welke gehaltes aan chroom-6 bevatten deze producten (per locatie, werkzaamheden, 

ti jdsperiode)? 
 
CARC (chemical agent resistant coating) 
Algemene vragen 
4. Wat is CARC? 

a. Wat is de samenstell ing van CARC? 
b. Wat zijn de eigenschappen van CARC (o.a. fysisch- chemische eigenschappen)? 
c. Waar wordt CARC toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
5. Welke producten zijn bij Defensie gebruikt als CARC (per locatie, werkzaamheden, 

ti jdsperiode)?  
6. Wat was de samenstell ing van deze producten (per locatie, werkzaamheden, ti jdsperi-

ode)?  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

V ersie: 5  Status: Definitief Pagina 20 van 25 
 

 BLOOTSTELLING 
Algemene vragen 
7. Hoe kun je met chroom-6 en/of CARC in contact komen? 

a. In welke materialen/producten zit chroom-6 en/of CARC, incl. de producten die 
door de consument worden gebruikt? 

b. Wat is de blootstell ing aan chroom-6 (inhalatoir, dermaal en oraal) via de leefom-
geving of levensstijl  (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

c. In welke arbeidssituaties, bij welke werkzaamheden en in welke ti jdsperiodes (bui-
ten Defensie) is blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC mogelijk (inhalatoir, der-
maal en oraal) en wat is daarbij de blootstell ing? 

Vragen mbt Defensie situatie 
8. Wat was/is de blootstell ing (inhalatoir, dermaal en oraal) aan chroom-6 en/of CARC 

voor (ex-)medewerkers van Defensie? 
Gebruikmakend van beschikbare informatie (uit documenten van Ministerie van Defen-
sie en gesprekken met (ex-)werknemers en eventueel vervolgonderzoek) over: 
- locatie 
- functie 
- werkzaamheden 
- werkomstandigheden 
- blootstell ingsduur 
- ti jdsperiode 
- beschermingsmaatregelen 

9. Aan welke andere gevaarli jke stoffen werden (ex-)medewerkers van Defensie blootge-
steld? 

10. Wat was/is de blootstell ing (inhalatoir, dermaal en oraal) aan deze andere gevaarli jke 
stoffen? 
 

KINETIEK 
Algemene vragen 
11. Wat doet het l ichaam met chroom-6 en/of CARC? 

a. Opname 
b. Verdeling 
c. Omzetting 
d. Uitscheiding 

 
EFFECTEN 
Algemene vragen 
12. Welke effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstell ing aan chroom-6 en/of 

CARC? En wat is de ti jdsduur tussen blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC en openba-
ren van de effecten op de gezondheid? 

13. In hoeverre zijn er nog onvolledigheden in de kennis en informatie met betrekking tot 
effecten op de gezondheid en relatie met blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

14. Welke effecten op de gezondheid voor familieleden en nageslacht zijn gerelateerd aan 
blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

15. Welke zeer vroege effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC? 

16. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 
en/of CARC sprake van een interactie met leefomgeving, levensstijl  en genetische ach-
tergrond (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

17. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 
en/of CARC sprake van een interactie met andere gevaarli jke stoffen? 
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 Vragen mbt Defensie situatie 
18. Welke effecten op de gezondheid worden er gerapporteerd door (ex-)medewerkers 

van Defensie (gespecificeerd voor locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandighe-
den, blootstell ingsduur, ti jdsperiode)? 

19. Worden schadelijke effecten op het milieu door gebruik chroom-6 en/of CARC ook on-
derzocht? Zo ja, wat zijn deze effecten? 

 
NORMEN/RECHT OP BESCHERMING 
Algemene vragen 
20. In de ti jd: 

a. Sinds wanneer is er bekend dat chroom-6 en/of CARC schadelijk is voor de gezond-
heid (op basis van wetenschappelijke l iteratuur)? 

b. Wat waren/zijn normen van chroom-6 en/of CARC voor de algemene populatie? 
c. Wat zijn de gezondheidskundige adviezen geweest voor arbeidsnormering van 

chroom-6 en/of CARC?  
d. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC voor werkne-

mers die met chroom-6 en/of CARC werken? 
e. Met welke beschermingsmaatregelen diende/dient een werkgever zijn werkne-

mers tegen blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC te beschermen (stand van de 
techniek)? 

f. In hoeverre waren bovenstaande punten afwijkend voor andere (commerciële) or-
ganisaties vergeleken met de situatie bij Defensie? 

Vragen mbt Defensie situatie 
21. In de ti jd: 

a. Sinds wanneer is er bij (de verschil lende lagen bij) Defensie bekend dat chroom-6 
en/of CARC schadelijk is voor de gezondheid? Hoe werd dat bekend gemaakt bin-
nen Defensie of hoe werden (ex-)medewerkers van Defensie hierover geïnfor-
meerd?  

b. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC voor (ex-
)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En zijn deze na-
geleefd? 

c. Wat waren/zijn de gebruiken binnen Defensie voor (ex-)werknemers van Defensie 
die met chroom-6 en/of CARC werken? En zijn deze nageleefd? 

d. Wat was/is het arbogericht beleid binnen Defensie voor (ex-)werknemers van De-
fensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

e. Wat was/is de zorgplicht van Defensie voor (ex-)werknemers van Defensie die met 
chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

f. Welke beschermingsmaatregelen werden/worden bij Defensie toegepast om (ex-
)medewerkers van Defensie te beschermen tegen blootstell ing aan chroom-6 en/of 
CARC (afhankelijk per locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden en 
tijdsperiode) (stand van de techniek)?  

g. Welke afwegingen hebben plaatsgevonden over het al dan niet bli jven toepassen 
van chroom-6 en/of CARC, toen de effecten op de gezondheid bekend werden? 
Wie was daarvoor verantwoordelijk?  

h. Wat was de rol/verantwoordelijkheid met betrekking tot het naleven van nor-
men/arbowetgeving/arbogerichtbeleid/zorgplicht van: 
- Nederlandse Ministerie van Defensie 
- Amerikaanse Ministerie van Defensie 
- Arbeidsinspectie 
- leiddinggevenden 
- veil igheidsfunctionarissen 
- bedrijfs/huisartsen bij Defensie 
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 - toezicht op werkvloer 
- medezeggensschapsraad 
- (ex-)werknemer van Defensie 

i. Welk beleid is er voor het bli jven toepassen van chroom-6 en/of CARC in de toe-
komst? 

 
RISICO 
Algemene vragen 
22. Hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die ge-

relateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 
23. Zijn er blootstell ingen aan andere gevaarli jke stoffen die mogelijk deze relatie tussen 

effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC beïnvloeden? Zo 
ja, hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die 
gerelateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC in combinatie met de 
blootstell ing aan die andere gevaarli jke stoffen?  

24. Beïnvloedt leefomgeving, levensstijl  of genetische achtergrond (o.a. voeding, roken, 
water, buitenlucht) deze relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC? Zo ja, hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effec-
ten op de gezondheid die gerelateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of 
CARC in combinatie met leefomgeving, levensstijl of genetische achtergrond (o.a. voe-
ding, roken, water, buitenlucht)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
25. Wat is het risico op effecten op gezondheid als gevolg van blootstell ing aan chroom-6 

en/of CARC voor (ex-)medewerkers van Defensie, gegeven locatie, functie, werkzaam-
heden, werkomstandigheden, blootstell ingsduur, ti jdsperiode, beschermingsmaatrege-
len en andere blootstell ingen?  
(uitgangspunt hierbij is het risico op de gezondheid als gevolg van blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC) 

26. Hoe aannemelijk is het dat een door een (ex-)medewerker van Defensie gerapporteerd 
effect op de gezondheid het gevolg is van blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC, ge-
geven locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden, blootstell ingsduur, 
ti jdsperiode, beschermingsmaatregelen en andere blootstell ingen? 
(uitgangspunt hierbij is de aanwezigheid van een effect op de gezondheid en aanneme-
li jkheid door blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC) 

27. Is het mogelijk om een epidemiologisch onderzoek uit te voeren naar blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC en effecten op de gezondheid? Vereisten hiervoor zijn een duide-
li jk gedefinieerde studiepopulatie, objectieve blootstell ingskarakterisering, en objectie-
ve gezondheidskarakterisering. 

 
AANSPRAKELIJKHEID/JURIDISCH 
Vragen mbt Defensie situatie 
28. Wat is de procedure naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek? 

- Aansprakelijkheid Defensie 
- Erkenning 
- Bewijslast 
- Schadevergoeding 
- Verjaring 
- Nabestaanden 
- Hypotheek 
- Zorgverzekering 
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 MEDISCHE TESTEN/ONDERZOEK 
Algemene vragen 
29. Kan blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC in het l ichaam worden aange-

toond/gemeten 
(zowel ti jdens blootstell ingsperiode als achteraf)? 

30. Kan (l ichamelijk) medisch onderzoek uitwijzen of een bepaald effect op de gezondheid 
gerelateerd is aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

Vragen mbt Defensie situatie 
31. Wanneer heeft Defensie welk (l ichamelijk) medisch onderzoek voor (ex-)medewerkers 

van Defensie aangeboden? Welke afwegingen hebben plaatsgevonden voor de keuze 
hiervoor? 

32. Wie bepaalt welke (medische) onderzoeken worden uitgevoerd voor (ex-)medewerkers 
van Defensie? 
- kosten 
- op welke termijn 
- wie voert deze onderzoeken uit 
- communicatie hierover 

33. Wat is de procedure voor het consulteren van een arts door (ex-)medewerker van De-
fensie met betrekking tot: 
- rol huisarts en bedrijfsarts 
- blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC 

 
MANIER VAN ONDERZOEK DOEN RIVM-ONDERZOEK 
34. Hoe ziet de procedure voor het uitvoeren van het RIVM-onderzoek eruit met betrek-

king tot: 
- taken RIVM 
- transparantie RIVM-onderzoek 
- rol paritaire commissie 
- rol Ministerie van Defensie 
- rol GGD onderzoek 
- rol andere (onafhankelijke) wetenschappers / onderzoeken 
- duur onderzoek 
- financiering onderzoek 
- ti jdsperiode onderzoek 
- registratie voor het onderzoek 
- opstellen onderzoeksvragen 
- gebruik van informatie van (ex-)medewerkers 
- werving (ex-)medewerkers van Defensie 
- betrokkenheid (ex-)medewerkers van Defensie 
- informatievoorziening naar (ex-)medewerkers van Defensie 
- beantwoorden van vragen 
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WP1: Algehele coördinatie en management 
WP leader: RIVM 

WP3: Algemene vragen en blootstelling al-
gemeen chroom-6 en CARC en producten 
Defensie situatie 
WP leader: RIVM 

WP4: Blootstelling Defensie situatie 
WP leader: Universiteit Utrecht 
 
  

WP5: Effecten 
WP leader: RIVM 
 
• Literatuuronderzoek 

 
• Gerapporteerde effecten Defensie situatie 

en mogelijkheid epidemiologisch onderzoek 

WP2: Manier van onderzoek doen RIVM-
onderzoek 
WP leader: RIVM 

BIJLAGE II: Beschrijving consortium en werkpakketten 
(WP’s)  

Per WP is  er een WP-leider, die verantwoordelijk is voor uitvoer van het onderzoek binnen het WP. 
Daarnaast zijn er per WP één of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van deel-
onderzoeken binnen het WP. De vraagnummers verwijzen naar de vraagnummers in de lijst met ge-
priori teerde en vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

WP6: Risico Defensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

Vraag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Trekker: 
RIVM 

Vraag 12-17, 22-24. Trekker: RIVM 

Vraag 18, 27. Trekker: RIVM 

Vraag 34. Trekker: RIVM 

Vraag 25-26. Trekker: RIVM 

Vraag 8, 9, 10. Trekker: Universiteit 
van Utrecht 
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WP9: Aansprakelijkheid/juridisch 
WP leader:  

WP7: Medische testen/onderzoek 
WP leader: RIVM 
 
• Algemene vragen medische tes-

ten/onderzoek 
 
• Defensie specifieke vragen medische tes-

ten/onderzoek 

WP8: Normen/recht op bescherming De-
fensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

• Normen/recht op bescherming algemeen 
 

• Normen/recht op bescherming Defensie 
situatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NB. WP9 i s  wel al ingericht. Vraag 28 i s echter nog niet vastgesteld door de Paritaire Commissie om 
ui tgewerkt te worden in een onderzoeksplan. 
 

Vraag 28. Trekker: 

Vraag 29, 30. Trekker: TNO 

Vraag 31-33. Trekker: RIVM 

Vraag 20. Trekker: TNO 

Vraag 21. Trekker: RIVM 
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 Samenvatting van het onderzoeksplan 

Het WP7 deelonderzoek deel 2 beschrijft de medische zorg voor 
(ex)werknemers van Defensie die op POMS-locaties met gevaarlijke stof-
fen werkten. De focus gaat uit naar de zorg voor degenen die met 
chroom-6 en/of CARC werkten. Ook het werken met andere gevaarlijke 
stoffen wordt echter in het onderzoek meegenomen.  
Het onderzoek dient inzicht te geven in het zorgaanbod van Defensie voor 
deze doelgroep en in de keuzes die daaraan ten grondslag lagen. Tevens 
dient het onderzoek inzichtelijk te maken hoe (ex)werknemers van De-
fensie aanspraak konden maken op deze zorg. Het deelonderzoek wordt 
uitgevoerd in vier fasen die samen de benodigde informatie zullen op-
brengen om antwoorden te geven op de onderzoeksvragen. 
 
De eerste fase bestaat uit dossieronderzoek, waarbij onder andere ge-
bruik wordt gemaakt van de door Defensie beschikbaar gestelde docu-
menten. Er zal contact worden gezocht met het Coördinatiecentrum Ex-
pertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG). Tevens zal ge-
bruik worden gemaakt van gegevens van de Rijksbedrijfsgeneeskundige 
en Gezondheidsdienst (RBB) en diens opvolger, de Arbodienst KL. Daar-
naast zal er gezocht worden in nationale en internationale arbeidsgenees-
kundige literatuur met betrekking tot dit onderwerp. Dat kan zowel gaan 
om defensie-specifieke literatuur als om niet-specifieke literatuur waarin 
de noodzaak tot medisch onderzoek wordt behandeld. 
 
De tweede fase bestaat enerzijds uit interviews en bestudering van medi-
sche dossiers van een selectie van (ex)medewerkers van Defensie. Te-
vens worden sleutelfiguren geïnterviewd die betrokken waren bij – of 
verantwoordelijk waren voor – het zorgaanbod voor (ex)medewerkers.  
Behalve met de (ex)werknemers, worden interviews gehouden met:  
• bedrijfsartsen/huisartsen van Defensie 
• evt. andere verantwoordelijken bij Defensie 
• vakbondsvertegenwoordigers 
• experts op Arbogebied  
• (andere) inhoudelijke experts, zoals klinisch toxicologen 
Het gaat om de periode vanaf begin jaren tachtig, dus vanaf het moment 
dat de POMS-locaties in gebruik werden genomen. 
In de derde fase wordt de kennis opgedaan door bestudering van de do-
cumenten van Defensie, geïntegreerd met informatie van de meest be-
trokkenen, zodat een overzicht ontstaat van de medische zorg voor 
(ex)werknemers van Defensie die werk(t)en met chroom-6, CARC en/of 
andere gevaarlijke stoffen. 
In de vierde en laatste fase wordt dit overzicht voorgelegd aan een panel 
van onafhankelijke deskundigen, bestaande uit experts op het gebied van 
regelgeving, arbeidshygiëne en uit bedrijfsartsen. Zij zullen toetsen of de 
zorgverlening in het verleden in orde is geweest, wat onder andere moet 
blijken uit het tijdig aanbieden van periodiek geneeskundig onderzoek. 
Dit panel wordt vanaf het begin bij de onderzoeksopzet en het onderzoek 
betrokken. 
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 Publiekssamenvatting van het onderzoeksplan  

Het huidige deelonderzoek laat zien op welke medische zorg 
(ex)medewerkers van Defensie die met gevaarlijke stoffen werk(t)en, een 
beroep konden doen. Belangrijk is wanneer een bepaald medisch onder-
zoek of test beschikbaar kwam en op welke manier werknemers daar ge-
bruik van konden maken. Het huidige onderzoek richt zich op de POMS-
locaties en de focus ligt op het werken met chroom-6 en CARC.  
Het rapport zal gebaseerd worden op bestaande stukken en interviews 
met de verantwoordelijken en toetsing volgt door een panel van onafhan-
kelijke deskundigen. 

1 Algemene inleiding 

1.1 Organisatie van het onderzoek 

Het ministerie van Defensie heeft het RIVM gevraagd om te onderzoeken 
wat de mogelijke effecten voor de gezondheid zijn voor (ex)medewerkers 
van Defensie na gebruik van chroomhoudende verf en Chemical Agent 
Resistant Coating (CARC). Chroomhoudende verf en CARC wordt door 
Defensie gebruikt om militaire voertuigen te behandelen tegen corrosie 
en chemische stoffen. De (ex)medewerkers melden verschillende typen 
gezondheidsklachten, waarbij zij zich afvragen of die het gevolg zijn van 
de werkzaamheden met chroomhoudende verf en CARC. Vooral op POMS-
locaties (Prepositioned Organisational Material Storages) van de NAVO 
werden deze stoffen gebruikt. De POMS-locaties bevinden zich in Bruns-
sum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel. Maar POMS-
medewerkers zijn mogelijk ook aan andere gevaarlijke stoffen blootge-
steld. Ook op andere Defensielocaties zijn chroomhoudende verf en CARC 
gebruikt, daarnaast zijn ook hier andere gevaarlijke stoffen gebruikt. Het 
onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de POMS-locaties en op 
blootstelling aan chroom-6 en CARC.  
Het RIVM zal bij het onderzoek ook andere organisaties en onderzoekers 
met relevante kennis betrekken voor zover nodig om het onderzoek zorg-
vuldig uit te voeren. Het onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM 
en wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstituten. 
Communicatie door het consortium over het onderzoek wordt gecoördi-
neerd door en afgestemd met het RIVM. Het consortium krijgt vertrouwe-
lijke informatie tot zijn beschikking. Door het deelnemen aan het consor-
tium verbinden consortiumpartijen zich aan de toepasselijke regels om-
trent geheimhouding die ook voor rijksambtenaren gelden. Elke consorti-
umpartij zal bij de uitvoer van het onderzoek de benodigde maatregelen 
nemen om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gege-
vens te garanderen. De werkwijze van het consortium en de afspraken 
binnen het consortium worden beschreven in een consortium agreement. 
Het onderzoek wordt begeleid door een Paritaire Commissie bestaande uit 
vier vertegenwoordigers van zowel werkgevers- als werknemerszijde, een 
onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk (wetenschappelijk) expert. 
Het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel) verzorgt 
het secretariaat van de Paritaire Commissie.  
Het onderzoek wordt getoetst door een inhoudelijke klankbordgroep.  
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 De resultaten zullen breed beschikbaar zijn, ook voor andere dan de con-
sortiumpartijen. 
 
1.2 Onderzoeksvragen 

Alle (ex)medewerkers van Defensie die zich hebben geregistreerd bij het 
CAOP of ABP zijn uitgenodigd om hun vragen door te geven voor het on-
derzoek. Ook andere belanghebbenden, zoals vakbonden, Defensie, re-
gister-experts, letselschadeadvocaten, de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, hebben hun vragen 
doorgegeven. Vragen zijn ook afkomstig uit de 12 informatiebijeenkom-
sten die in het najaar van 2014 en begin 2015 zijn georganiseerd voor 
(ex)medewerkers.  
Er zijn meer dan 1.000 vragen doorgegeven om te onderzoeken. Alle 
doorgegeven vragen zijn geanalyseerd en gebundeld in onderzoeksvra-
gen. Tot nu toe heeft dat geleid tot het opstellen van 34 onderzoeksvra-
gen.  
Het RIVM heeft de lijst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidson-
derzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en 
CARC” voorgelegd aan de Paritaire Commissie vergadering van donder-
dag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie vergaderingen van don-
derdag 11 juni 2015 en van donderdag 9 juli 2015 is de lijst van onder-
zoeksvragen besproken.  
De volledige lijst met onderzoeksvragen is bijgevoegd in bijlage I. 
Het vaststellen van onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie is een 
belangrijke stap in het onderzoek omdat onderzoeksvragen de basis vor-
men voor de onderzoeksplannen en het onderzoek. De vastgestelde on-
derzoeksvragen geven aan welke vragen prioriteit hebben.  
 
1.3 Uitvoering van het onderzoek 

Het RIVM betrekt ook andere onderzoeksinstituten met relevante kennis 
bij het onderzoek voor zover nodig om het onderzoek zorgvuldig uit te 
voeren. Het onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM en wordt uit-
gevoerd door een consortium van onderzoeksinstituten. Het consortium is 
ingericht op basis van de lijst van opgestelde onderzoeksvragen. De on-
derzoeksinstituten in het consortium hebben de relevante en aantoonbare 
expertise die nodig is voor het onderzoeken en beantwoorden van de 
vastgestelde onderzoeksvragen. Daarom vormt en coördineert het RIVM 
een onderzoeksconsortium. De verantwoordelijkheid bij het inrichten van 
het consortium ligt bij het RIVM. Het consortium ontwerpt en voert het 
onderzoek uit.  
 
De consortiumpartijen zijn: 
• RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 
• Universiteit Utrecht 
• TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek) 
 
Op basis van de lijst van onderzoeksvragen zijn een aantal zogenaamde 
werk pakketten (WP) ingericht voor het onderzoeken van bij elkaar ho-
rende onderzoeksvragen, zie bijlage II. Per WP is er een WP leider die 
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 verantwoordelijk is voor uitvoer van het onderzoek binnen het WP, en per 
WP zijn er een of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor de uit-
voer van deelonderzoeken binnen het WP.  
Onderzoeksvragen die door de Paritaire Commissie zijn vastgesteld wor-
den door het consortium uitgewerkt in verschillende onderzoeksplannen 
per deelonderzoek (gebaseerd op de verschillende WP’s).  

2 Doel van werkpakket 7 

WP 7 bestaat uit twee deelonderzoeken:  
• Deelonderzoek 1 heeft als doel inzicht te geven in onderzoeks-

methoden waarmee kan worden aangetoond dat personen blootge-
steld zijn aan, of gezondheidseffecten hebben ondervonden door, het 
werken met chroom-6 en/of CARC. Aan dit onderdeel liggen de onder-
zoeksvragen 29 en 30 (zie bijlage I) ten grondslag; het wordt door 
TNO uitgewerkt en uitgevoerd en is elders beschreven in een apart 
onderzoeksplan. 

• Deelonderzoek 2 wordt door het RIVM uitgevoerd en het plan hiervoor 
wordt hier beschreven. Het heeft als belangrijkste doel inzicht te ge-
ven in het zorgaanbod van Defensie in de periode dat 
(ex)werknemers werken of werkten met chroom-6 en/of CARC. Ne-
vendoelen zijn inzicht geven in (1) de overwegingen die ten grondslag 
hebben gelegen aan de keuze voor dit zorgaanbod en in (2) de moge-
lijkheden voor (ex)werknemers van Defensie om aanspraak te maken 
op het zorgaanbod. Aan dit deelonderzoek 2l liggen de vragen 31 – 33 
(zie verder) ten grondslag. 

 
2.1 Doel huidige deelonderzoek 

Het doel van het huidige onderzoeksplan is te toetsen of er in de medi-
sche zorg voor (ex)medewerkers van Defensie op de POMS-locaties vol-
doende rekening is gehouden met de risico’s van het werken met gevaar-
lijke stoffen zoals chroom-6 en CARC. Daarbij wordt ook de implementa-
tie van de medische zorg beoordeeld, de communicatie erover en de mo-
gelijkheden voor (ex)werknemers van Defensie om er aanspraak op te 
maken. Omdat het denkbaar is dat het zorgaanbod niet op alle POMS-
locaties identiek was, wordt ook onderzoek gedaan naar mogelijke ver-
schillen, hetzij bij de introductie, hetzij bij de implementatie van de medi-
sche zorg. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met voortschrij-
dend inzicht, zowel op het gebied van kennis en normering van gevaarlij-
ke stoffen, als op het gebied van de inrichting van een verantwoorde ar-
bozorg. De toetsing zelf vindt plaats door een panel van onafhankelijke 
experts, op het gebied van regelgeving, arbeidshygiëne en bedrijfsge-
zondheidszorg.  
 
3 Onderzoeksvragen in dit deelonderzoek van WP7 

3.1 Algemeen 

Dit deelonderzoek moet een antwoord geven op de volgende door de Pa-
ritaire Commissie vastgestelde onderzoeksvragen: 
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31.  Wanneer heeft Defensie welk (lichamelijk) medisch onderzoek voor 

(ex-)medewerkers van Defensie aangeboden? Welke afwegingen heb-
ben plaatsgevonden voor de keuze hiervoor? 

32.  Wie bepaalt welke (medische) onderzoeken worden uitgevoerd voor 
(ex-)medewerkers van Defensie? 
- kosten 
- op welke termijn 
- wie voert deze onderzoeken uit 
- communicatie hierover 

33.  Wat is de procedure voor het consulteren van een arts door een 
(ex)medewerker van Defensie met betrekking tot: 
- rol huisarts en bedrijfsarts 
- blootstelling aan chroom-6 en/of CARC 

 
Met de antwoorden op deze drie vragen moeten in principe alle vragen 
beantwoord kunnen worden die op het gebied van zorgaanbod door 
(ex)medewerkers van Defensie en andere belanghebbenden zijn gesteld. 
Uiteraard moet het onderzoek zo zijn opgezet dat ook alle maatschappe-
lijke en wetenschappelijke vragen op het terrein van medisch onderzoek 
of zorgaanbod beantwoord kunnen worden.  
Daarom zijn de onderzoekvragen opgesplitst, zodat de problematiek op 
een systematische wijze wordt doorlopen.  
De hieruit resulterende deelvragen (paragraaf 3.2.2) geven ons inziens 
een goed overzicht van de problematiek die nu bekend is. 
  
3.2 Uitwerking onderzoeksvragen 

3.2.1 Algemeen 

Voor de beantwoording van de vragen 31 – 33 is het volgende belangrijk:  
1. de organisatie van de medische zorg van Defensie met betrekking tot 

het werken met gevaarlijke stoffen als chroom-6 en/of CARC, aange-
vuld met inzichten en afspraken die daaraan ten grondslag lagen.  

2. de concretisering van deze medische zorg en de wijze waarop Defen-
sie daarover heeft gecommuniceerd. Ook belangrijk is of dat overal 
op dezelfde manier en op hetzelfde moment is gebeurd.  

3. de overwegingen waarom juist deze aanpak van de medische zorg is 
gekozen en de vraag hoe (en of) is vastgesteld dat het zorgaanbod in 
de praktijk succesvol was.  

4. De focus ligt in dit onderzoeksplan op de POMS-locaties en het wer-
ken met chroom-6. In de daarop volgende fasen komt het werken 
met CARC en andere gevaarlijke stoffen aan bod. 

 
3.2.2 Specifiek 

Hieronder volgt een opsplitsing in deelvragen van achtereenvolgens de 
vragen 31, 32 en 33, waarin bovenstaande punten in detail terugkomen. 
NB Deze opsplitsing is ook bruikbaar als leidraad voor interviewvragen.  
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Oorspronkelijke vraag 31 
Wanneer heeft Defensie welk (lichamelijk) medisch onderzoek voor 
(ex)medewerkers van Defensie aangeboden? Welke afwegingen hebben 
plaatsgevonden voor de keuze hiervoor? 
 
Sub-vragen 
• Op welk moment heeft Defensie gezondheidsonderzoek resp. de mo-

gelijkheid tot consultatie van een arts of verpleegkundige aangeboden 
aan werknemers die werkten met chroom-6, CARC of andere gevaar-
lijke stoffen?  

• Waar bestond dat onderzoek resp. consult uit? 
o Keuring vooraf/vragenlijst 
o Medisch onderzoek op verzoek 
o Verplicht medisch onderzoek/screening 
o Bloed- of urineonderzoek 
o anders 

• Wat was de reden om een medisch onderzoek of een consult aan te 
bieden? 
o (individuele) klachten over blootstelling of ziekte 
o problemen om de blootstelling te beperken 
o nieuwe inzichten respectievelijk de “stand der wetenschap”  
o internationale (NAVO) afspraken 
o informatie van de fabrikant of van (evt. commerciële) gebruikers 

van deze stoffen 
• Wat waren de afwegingen om juist dit zorgaanbod te kiezen (en een 

ander niet of later)? 
o Hadden werknemers (beroepsverenigingen) invloed?  
o Was het een gevolg van (inter)nationale afspraken? 

• Was dit zorgaanbod op alle locaties op hetzelfde tijdstip en op dezelf-
de wijze beschikbaar? 
o Zo ja, hoe is dan hierover gecommuniceerd. 

• Was voor de concretisering van het zorgaanbod training nodig, van 
artsen, verpleegkundigen of anderen van de medische staf. 

• Waren deze afspraken in lijn met het zorgaanbod bij vergelijkbare be-
drijven of bij andere militaire organisaties?  

• Is het zorgaanbod (naar de mening van de ondervraagden) tijdig ge-
implementeerd, gezien wat bekend was over deze stoffen? 

• Hoe zijn andere werkgevers dan Defensie daarmee omgegaan? 
• Is er, terugkijkend, door Defensie voldoende geanticipeerd op de ge-

volgen van het werken met chroom-6, CARC of andere gevaarlijke 
stoffen? 

• Is/was het zorgaanbod in overeenstemming met de stand der weten-
schap? 

 
Oorspronkelijke vraag 32 
Wie bepaalt welke (medische) onderzoeken worden uitgevoerd voor (ex)-
medewerkers van Defensie? 
- kosten 
- op welke termijn 
- wie voert deze onderzoeken uit 
- communicatie hierover 
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Sub-vragen 
• Op welke (medische) onderzoeken kan een (ex)medewerker van De-

fensie aanspraak maken als hij meent klachten of een ziekte te heb-
ben die het gevolg zou kunnen zijn van het werken bij Defensie1. NB 
ook wanneer dat werken in het verleden heeft plaats gehad. 

• Op welke onderzoeken kan een (ex)medewerker van Defensie aan-
spraak maken als hij meent (nu of in de toekomst) risico te lopen op 
dergelijke klachten of ziektes 

• Heeft Defensie speciale testen of onderzoeken beschikbaar gesteld 
voor werknemers die op POMS-locaties met chroom-6, CARC en ande-
re gevaarlijke stoffen werken? Zo ja, sinds wanneer? 

• Zijn/waren deze onderzoeken/testen verplicht? 
• Zijn deze onderzoeken/testen voor alle (ex)medewerkers van Defen-

sie met een geschiedenis van mogelijke blootstelling, toegankelijk? 
• Zo nee, wat zijn de criteria om hiervoor in aanmerking te komen en 

wie stelt vast of aan de criteria is voldaan? 
• Is er een bezwaar- of beroepsprocedure? 
• Als er dergelijke onderzoeken zijn, hoe is daarover gecommuniceerd? 
• Wie voeren de onderzoeken uit? 
• Hoe worden de kosten vergoed? 
• Is een second opinion mogelijk? 
• Kan er ook na afloop van het dienstverband, een beroep worden ge-

daan op deze onderzoeken/testen? 
• Is er sprake van nazorg, of psychische begeleiding 
 
Oorspronkelijke vraag 33 
Wat is de procedure voor het consulteren van een arts door een (ex)-
medewerker van Defensie met betrekking tot: 
- rol huisarts en bedrijfsarts 
- blootstelling aan chroom-6 en/of CARC 
 
Sub-vragen 
• Hoe is - respectievelijk was - de medische zorg voor (ex)werknemers 

van Defensie geregeld en wat zijn (waren) rollen en verantwoordelijk-
heden van (militair) huisarts, bedrijfsarts en/of militair arts. 

• Wat moet een (ex)werknemer doen, die vermoedt dat zijn/haar klach-
ten het gevolg zijn van het werken chroom-6, CARC of andere gevaar-
lijke stoffen).  

• Waar is dat beschreven / Hoe is dat bekend gemaakt? 
• Is er een bezwaar- of beroepsprocedure? 
 
4 Methode 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen 31 – 33 is gedetailleer-
de informatie nodig hoe de medische zorg bij Defensie is/was georgani-
seerd, in het bijzonder rond het (deels onontkoombare) omgaan met ge-
vaarlijke stoffen. Daarnaast is het belangrijk na te gaan hoe de zorg in de 
loop der tijd is geconcretiseerd, wat de ervaringen waren en of ze noop-

                                                 
1 A angenomen wordt dat een patiënt met niet-werkgerelateerde klachten contact zoekt met zijn huisarts. 
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 ten tot herziening of aanpassingen. Vanzelfsprekend zal er extra aan-
dacht worden besteed aan documenten waarin de gevaren van het wer-
ken met chroom-6 en/of CARC worden geadresseerd. Ook wordt nage-
gaan of op alle POMS-locaties dezelfde aanpak is gehanteerd. Het deel-
onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende fasen die samen de benodig-
de informatie zullen opbrengen om antwoord te geven op de onderzoeks-
vragen. 
 
De eerste fase bestaat uit dossieronderzoek, waarbij onder andere ge-
bruik wordt gemaakt van de door Defensie beschikbaar gestelde docu-
menten. Er zal contact worden gezocht met het Coördinatiecentrum Ex-
pertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG). Tevens zal ge-
bruik worden gemaakt van gegevens van de Rijksbedrijfsgeneeskundige 
en Gezondheidsdienst (RBB) en diens opvolger, de Arbodienst KL. Daar-
naast zal er gezocht worden in nationale en internationale arbeidsgenees-
kundige literatuur met betrekking tot dit onderwerp. Dat kan zowel gaan 
om defensie-specifieke literatuur als om niet-specifieke literatuur waarin 
de noodzaak tot medisch onderzoek wordt behandeld. 
 
De tweede fase bestaat enerzijds uit interviews en bestudering van medi-
sche dossiers van een (nader te bepalen) selectie van (ex)medewerkers 
van Defensie. Tevens worden sleutelfiguren geïnterviewd die betrokken 
waren bij – of verantwoordelijk waren voor – het zorgaanbod voor deze 
(ex)medewerkers.  
Voorbehoud: Het gebruik van individuele medische dossiers vereist “in-
formed consent”. Zekerheidshalve wordt nagegaan of voor het gebruik 
van informatie uit medische dossiers toestemming van een METC noodza-
kelijk is”. 
 
Behalve met de (ex)werknemers, worden ook interviews gehouden met 
sleutelfiguren die betrokken waren bij, of verantwoordelijk waren voor, 
het zorgaanbod voor (ex)medewerkers van Defensie. Zo kunnen de ge-
gevens uit de documenten van Defensie, worden getoetst aan de kennis 
van betrokkenen en deskundigen. In de (nog te maken) gestandaardi-
seerde vragenlijst worden dus ook de resultaten van de eerste fase ver-
werkt. Daarbij kan het noodzakelijk zijn interviews te houden op meerde-
re POMS-locaties. 
 
Het gaat om interviews met de volgende functies/personen: 
• bedrijfsartsen/huisartsen van Defensie 
• evt. andere verantwoordelijken bij Defensie 
• vakbondsvertegenwoordigers 
• experts op Arbogebied  
• (andere) inhoudelijke experts, zoals klinisch toxicologen 
Het gaat om de periode vanaf begin jaren tachtig, dus vanaf het moment 
dat de POMS-locaties in gebruik werden genomen. Dat betekent dat er 
met hulp van Defensie ook moet worden nagegaan hoe personen die in-
middels niet meer bij Defensie werken, kunnen worden opgespoord.  
 
In de derde fase wordt de kennis opgedaan door bestudering van de do-
cumenten van Defensie, geïntegreerd met informatie van de meest be-
trokkenen, zodat een overzicht ontstaat van de medische zorg voor 
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 (ex)werknemers van Defensie die werk(t)en met chroom-6, CARC en/of 
andere gevaarlijke stoffen.  
 
De vierde fase bestaat uit een toetsing door een panel van onafhankelijke 
deskundigen (zie verder) die moeten beoordelen of het zorgaanbod van 
Defensie voldeed aan wat verwacht kan worden van goed werkgever-
schap.  
Hierbij wordt rekening gehouden met wat destijds gangbaar was, en met 
voortschrijdend inzicht in het omgaan met gevaarlijke stoffen. Op voor-
waarde dat er voldoende informatie beschikbaar is, zal de door Defensie 
geleverde medische zorg ook worden afgezet tegen die van andere werk-
gevers – ook Defensieorganisaties in het buitenland/NAVO – die te maken 
hebben met chroom-6 blootstelling van hun personeel.  
 
Panel van deskundigen 
 
Functie 
Het panel van deskundigen dat de eindtoetsing doet, fungeert gedurende 
de rest van het onderzoek als klankbord, respectievelijk reviewgroep. Met 
hen zal de aanpak uitvoerig worden doorgesproken en er zal geregeld 
worden gerapporteerd over de voortgang.  
 
Samenstelling 
Het panel van onafhankelijke deskundigen dient aanvullende kennis te 
hebben op het gebied van arbeidsomstandigheden en op het gebied van 
aan arbeidsomstandigheden toegeschreven ziektes. Daarom zullen in het 
panel een bedrijfsarts met een gedegen kennis van de arboregelgeving, 
een arbeidstoxicoloog, een klinisch toxicoloog en een deskundige op het 
gebied van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen zitting hebben. 
 
 
5 Producten en tijdsplanning 

Het eindrapport is een openbaar rapport met bevindingen over de aard, 
de toegankelijkheid, de tijdigheid en de realisatie van de medische zorg 
voor (ex)werknemers van Defensie die werkten met chroom-6 en/of 
CARC en eventuele andere gevaarlijke stoffen op de POMS locaties.  
 
De hoofdpunten zijn: 
1. Wanneer heeft Defensie (welk) medisch onderzoek aangeboden aan 

(ex)werknemers van Defensie die, door het werken op de POMS-
locaties: 
a. blootgesteld zijn (geweest) aan chroom-6 en/of CARC, en evt. 

andere gevaarlijke stoffen 
b. ziek zijn geworden door chroom-6 en/of CARC, en evt. andere 

gevaarlijke stoffen. 
2. Welke actoren bepalen/bepaalden de toegang tot deze zorg, wie ver-

lenen/verleenden deze zorg en hoe is/wordt hierover gecommuni-
ceerd, met extra aandacht voor de rol van huisarts en bedrijfsarts.  
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 3. Was het zorgaanbod adequaat en tijdig, rekening houdend met 
voortschrijdend inzicht in het omgaan met gevaarlijke stoffen, i.h.b. 
chroom-6 en CARC. 

 
Als daarover voldoende informatie beschikbaar is, zal het rapport tevens 
een vergelijking bevatten van het zorgaanbod van Defensie met dat van 
andere werkgevers.  
 
Het eindrapport bevat een publiekssamenvatting en een audiovisuele pre-
sentatie/videofilm, geschikt voor een groter publiek. 
 
6 Tijdsplanning en tussentijdse producten 

FASE / PRODUCT PERIODE Klankbordgroep 
Fase 1: dossieronderzoek Jan. – febr. 2016  
Fase 2a: interv. werknemers Maart – juni 2016  
Fase 2b: interv. deskundigen April – sept. 2016  
Fase 3: integratie/rapportage Sept – okt.  2016  
conceptrapport  september 2016 
Fase 4: toetsing  Oktober 2016  
Verwerken commentaar November 2016  
Eindrapport (concept)  December 2016 

 

7 Voorbereidende activiteiten 

Een eerste kennismaking met enkele bedrijfsartsen van Defensie heeft 
plaatsgehad op 26 juni. Inmiddels is begonnen met de eerste oriëntatie 
op de literatuur die door Defensie openbaar is gemaakt.  
 
8 Interactie met andere WP’s 

Bij de beantwoording van de vragen in WP7 deelonderzoek 2 zijn er dui-
delijke relaties met het onderzoek dat in andere WP’s plaatsvindt. 
 
De volgende informatie is daarbij van belang: 
1. sinds wanneer werkten (ex)werknemers van Defensie met producten 

die chroom-6 of CARC bevatten? Voor het huidige deelonderzoek is 
de tijdsperiode gedefinieerd door de periode waarop de POMS loca-
ties in dienst waren (WP3 en WP5). 

2. Wanneer had Defensie zich bewust kunnen (of moeten) zijn van het 
risico van chroom-6 (en/of CARC) voor zijn werknemers (WP8). 

3. Hoe aannemelijk is het dat een gezondheidseffect het gevolg is van 
blootstelling aan chroom-6, en is het mogelijk om een inschatting te 
maken van het risico op dat gezondheidseffect (WP6)? 

4. Wanneer realiseerde Defensie zich dat extra aandacht en/of be-
schermende maatregelen noodzakelijk waren voor werknemers die 
werkten met chroom-6 en/of CARC (WP8)?  

5. Wat was daarvoor de aanleiding (WP8)? 
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 6. Hoe uitte zich dat (WP8): 
• Algemene werkinstructies 
• Training, toezicht 
• Beschikbaar stellen van PBM’s 
• Beperking werkduur/toepassing 
• Medisch onderzoek (WP 7; zie boven) 
• Initiatieven om vervangende middelen te gebruiken 
• Communicatie-initiatieven 

7. Ook in andere WP’s zijn gesprekken met (ex)medewerkers gepland. 
De gesprekken zullen onderling worden afgestemd om het aantal 
contactmomenten beperkt te houden. Daarbij wordt rekening gehou-
den met medische gegevens die persoonlijk of vertrouwelijk zijn.  
 

 
 
9 Beschrijving onderzoeksteam WP7 deelonderzoek 2 

Mark van Bruggen heeft na zijn artsen opleiding eerst enige jaren cura-
tief gewerkt. Na 8 jaar heeft hij zich gespecialiseerd tot medisch milieu-
kundige, aanvankelijk werkzaam bij de GGD Amsterdam en later bij het 
RIVM. Sinds hij daar werkt, heeft hij regelmatig te maken met verontrus-
te burgers die zich tot de overheid wenden omdat ze bezorgd zijn over 
hun gezondheid en dat toeschrijven aan omgevingsfactoren.  
In 2013 heeft was hij als arts-onderzoeker gedetacheerd bij de Onder-
zoeksraad voor Veiligheid. Hij heeft daar meegewerkt aan een onderzoek 
naar de zorg rond het levenseinde in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. 
Hij heeft daar veel ervaring opgedaan met het interviewen van betrokke-
nen en deskundigen binnen en buiten het ziekenhuis.  
 
Sjors Schulpen heeft een achtergrond in biotechnologisch en moleculair 
laboratoriumonderzoek. In 2009 heeft hij zijn master in moleculaire ge-
zondheidswetenschappen behaald. Met zijn grote interesse in mens en 
(de effecten op) gezondheid, heeft hij zich verder gespecialiseerd in de 
toxicologie. In 2015 heeft hij zijn promotieonderzoek in de ontwikke-
lingstoxicologie en registratie als erkend toxicoloog afgerond. 
 
Marleen Kraaij - Dirkzwager begon haar loopbaan als arts in Papua 
Nieuw Guinea en Soedan. Na terugkeer in Nederland werkte zij tussen 
2008 en 2011 als beleidsmedewerker bij de afdeling Crisisbeheersing en 
Infectieziekten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(betrokken bij de aanpak van de Q-koorts uitbraak, de Mexicaanse griep, 
antimicrobiële resistentie, de bestrijding van exotische muggen en de dis-
cussies over de intensieve veehouderij). En marge behaalde zij haar Ma-
ster in Public Health aan de London School for Hygiene and Tropical Medi-
cine. Sinds 2011 is zij werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu (RIVM), waar zij de specialisatie tot arts Maatschappij en 
Gezondheid voltooide binnen de Landelijke Coördinatie Infectieziektebe-
strijding met een stage binnen het Centrum Milieu en Veiligheid (chroom 
VI project). Haar (onderzoeks)interesse richt zich op het ontwikkelen van 
een methodiek voor snelle stakeholderanalyse en – participatie in dyna-
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 mische situaties, zoals grote infectieziekte-uitbraken of ten tijde van 
maatschappelijke/ politieke onrust rondom een (ervaren) gezondheids-
dreiging. 
 
Nicole Palmen is gecertificeerd arbeidshygiënist (RAH) en toxicoloog 
(ERT) en is gepromoveerd op een toxicologisch onderwerp. Ze werkt 
sinds 2011 bij het RIVM en beoordeelt werknemersblootstellingen in het 
kader van REACH en doet onderzoek naar ARBO-gerelateerde onderwer-
pen in opdracht van het ministerie van SZW. Eén van haar onderzoeksta-
ken is het identificeren en evalueren van nieuwe risico’s ten gevolge van 
werkersblootstelling aan gevaarlijke stoffen. Voordat ze bij RIVM in dienst 
trad werkte ze 17 jaar als consultant arbeidshygiëne en toxicologie bij 
een Arbodienst voor een breed scala aan bedrijven. Nicole Palmen is te-
vens WP-leider van WP6. 
 
 
10 Begroting 

In onderstaande tabel zijn de producten van WP7.2 en de totale geraam-
de kosten vermeld voor de uitvoering van het huidige onderzoeksplan.  
Geraamde kosten voor RIVM personeel worden exclusief BTW gedecla-
reerd. Externe inhuur en andere materiele kosten zullen inclusief BTW 
gedeclareerd worden. In het totaal bedrag in onderstaande tabel is dit 
verwerkt. 
 
 
FASE / PRODUCT PERIODE Kosten 
Fase 1: literatuurreview  januari 2016 - februari 2016 €15.420 
Fase 2a: interview werknemers maart – juni 2016 €50.880 
Fase 2b: interview deskundigen april - september 2016 €35.700 
Fase 3: integratie/rapportage September - oktober 2016 €24.200 
Fase 4: kosten panel/reviewgroep Oktober 2016 € 6.250 
Verwerken commentaar November 2016 € 5.940 
Communicatie  €23.500 
Coördinatie + overleg  €13.200 
 totaal €175.240 
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 BIJLAGE I: Vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire 
Commissie 

Het RIVM heeft de l i jst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarli jke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” voorgelegd aan de Paritaire 
Commissie vergadering van donderdag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie verga-
deringen van donderdag 11 juni 2015 en van donderdag 9 juli  2015 is de l i jst van onder-
zoeksvragen besproken.  
 
De volledige l i jst met onderzoeksvragen is hieronder weergegeven. De volgende categorie-
en en vragen zijn door de Paritaire Commissie op 11 juni 2015 en 9 juli  2015 vastgesteld om 
uitgewerkt te worden in onderzoeksplannen: 
• Categorie: Chroom-6, vraag 1-3 
• Categorie: CARC, vraag 4-6 
• Categorie: Blootstelling, vraag 7-10 
• Categorie: Kinetiek, vraag 11 
• Categorie: Effecten, vraag 12-17 en 18 
• Categorie: Normen/recht op bescherming, vraag 20-21 
• Categorie: Risico, vraag 22-27 
• Categorie: Medische testen/onderzoek, vraag 29-33 
• Categorie: Manier van onderzoek doen, vraag 34 
 
De vragen 19 (schadelijke effecten op milieu door chroom-6 en/of CARC) en 28 (juridische 
vragen en vragen over aansprakelijkheid) zijn in deze vergaderingen nog niet vastgesteld 
om uitgewerkt te worden in onderzoeksplannen door de Paritaire Commissie. 
 
Introductie 
 
De l i jst van onderzoeksvragen voor het RIVM-onderzoek “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarli jke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” is gebaseerd op de verzamelde 
vragen van alle belanghebbenden, waaronder (ex-)medewerkers van Defensie, Ministerie 
van Defensie, Kamerbrieven en Kamervragen, vakbonden, register-experts, letselschade 
advocaten, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en Onderzoeksraad voor Veil igheid.  
 
Op dit moment is deze l i jst van onderzoeksvragen een groeidocument omdat het verzame-
len van vragen van belanghebbenden nog door gaat. 
 
Alle vragen die door belanghebbenden zijn gesteld zijn gecategoriseerd. Alle verzamelde 
vragen van alle belanghebbenden zijn vertaald naar een (kortere) l i jst met onderzoeksvra-
gen, waarin al deze verzamelde vragen zijn verwerkt. Ook de onderzoeksvragen zijn op de-
zelfde wijze gecategoriseerd als de vragen van belanghebbenden, waardoor het transparant 
is welke vragen zijn gebruikt voor het formuleren van welke onderzoeksvragen.  
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 Als onderzoeksvragen zijn twee typen onderzoeksvragen te onderscheiden: 
a) Onderzoeksvragen die met algemeen (wetenschappelijk) l iteratuuronderzoek kunnen 

worden beantwoord. Dit zi jn onderzoeksvragen die niet specifiek voor de Defensie si-
tuatie hoeven te zijn. 

b) Specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situatie.  
Beantwoording van deze specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situa-
tie kan betekenen dat informatie op basis van onderzoeksvragen (a) en (b) gecombineerd 
moeten worden. Het signaleren van onvolledigheden in de kennis en informatie maakt ook 
deel uit van het beantwoorden van onderzoeksvragen, evenals het bepalen van de nood-
zaak tot verder onderzoek. 
 
Als er in de onderzoeksvragen wordt gesproken over (ex-)medewerkers van Defensie dan 
betekent dat in de bredere zin ook uitzendkrachten en burgerpersoneel dat niet in dienst 
was bij Defensie, maar die wel werkzaamheden hebben uitgevoerd voor Defensie.  
 
De vragen zijn opgesteld voor chroom-6 en CARC. Voor andere gevaarli jke stoffen zouden 
dezelfde onderzoeksvragen opgesteld kunnen worden. 
Het RIVM coördineert het onderzoek en dit kan betekenen dat specifieke vragen ook door 
andere partijen/experts buiten het RIVM kunnen worden beantwoord. 
 
Onderzoeksvragen 
 
Hieronder staan de onderzoeksvragen per categorie, en per categorie is het onderscheid 
gemaakt tussen vragen die met algemeen (wetenschappelijk) l iteratuur kunnen worden 
onderzocht (zogenaamde algemene vragen) en specifieke vragen met betrekking tot de De-
fensie situatie (zogenaamde vragen m.b.t. Defensie situatie). 
 
CHROOM-6 
Algemene vragen 
1. Wat is chroom(-6)? 

a. Wat zijn de verschijningsvormen van chroom? 
b. Heeft chroom een essentiële functie in het l ichaam? 
c. Wat zijn de eigenschappen van chroom-6 (o.a. fysisch- chemische eigenschappen)? 
d. Waar wordt chroom-6 toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
2. Welke producten waarmee bij Defensie is gewerkt bevatten chroom-6 (per locatie, 

werkzaamheden, ti jdsperiode)? 
3. Welke gehaltes aan chroom-6 bevatten deze producten (per locatie, werkzaamheden, 

ti jdsperiode)? 
 
CARC (chemical agent resistant coating) 
Algemene vragen 
4. Wat is CARC? 

a. Wat is de samenstell ing van CARC? 
b. Wat zijn de eigenschappen van CARC (o.a. fysisch- chemische eigenschappen)? 
c. Waar wordt CARC toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
5. Welke producten zijn bij Defensie gebruikt als CARC (per locatie, werkzaamheden, 

ti jdsperiode)?  
6. Wat was de samenstell ing van deze producten (per locatie, werkzaamheden, ti jdsperi-

ode)?  
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 BLOOTSTELLING 
Algemene vragen 
7. Hoe kun je met chroom-6 en/of CARC in contact komen? 

a. In welke materialen/producten zit chroom-6 en/of CARC, incl. de producten die 
door de consument worden gebruikt? 

b. Wat is de blootstell ing aan chroom-6 (inhalatoir, dermaal en oraal) via de leefom-
geving of levensstijl  (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

c. In welke arbeidssituaties, bij welke werkzaamheden en in welke ti jdsperiodes (bui-
ten Defensie) is blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC mogelijk (inhalatoir, der-
maal en oraal) en wat is daarbij de blootstell ing? 

Vragen mbt Defensie situatie 
8. Wat was/is de blootstell ing (inhalatoir, dermaal en oraal) aan chroom-6 en/of CARC 

voor (ex-)medewerkers van Defensie? 
Gebruikmakend van beschikbare informatie (uit documenten van Ministerie van Defen-
sie en gesprekken met (ex-)werknemers en eventueel vervolgonderzoek) over: 
- locatie 
- functie 
- werkzaamheden 
- werkomstandigheden 
- blootstell ingsduur 
- ti jdsperiode 
- beschermingsmaatregelen 

9. Aan welke andere gevaarli jke stoffen werden (ex-)medewerkers van Defensie blootge-
steld? 

10. Wat was/is de blootstell ing (inhalatoir, dermaal en oraal) aan deze andere gevaarli jke 
stoffen? 
 

KINETIEK 
Algemene vragen 
11. Wat doet het l ichaam met chroom-6 en/of CARC? 

a. Opname 
b. Verdeling 
c. Omzetting 
d. Uitscheiding 

 
EFFECTEN 
Algemene vragen 
12. Welke effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstell ing aan chroom-6 en/of 

CARC? En wat is de ti jdsduur tussen blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC en openba-
ren van de effecten op de gezondheid? 

13. In hoeverre zijn er nog onvolledigheden in de kennis en informatie met betrekking tot 
effecten op de gezondheid en relatie met blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

14. Welke effecten op de gezondheid voor familieleden en nageslacht zijn gerelateerd aan 
blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

15. Welke zeer vroege effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC? 

16. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 
en/of CARC sprake van een interactie met leefomgeving, levensstijl  en genetische ach-
tergrond (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

17. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 
en/of CARC sprake van een interactie met andere gevaarli jke stoffen? 
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 Vragen mbt Defensie situatie 
18. Welke effecten op de gezondheid worden er gerapporteerd door (ex-)medewerkers 

van Defensie (gespecificeerd voor locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandighe-
den, blootstell ingsduur, ti jdsperiode)? 

19. Worden schadelijke effecten op het milieu door gebruik chroom-6 en/of CARC ook on-
derzocht? Zo ja, wat zijn deze effecten? 

 
NORMEN/RECHT OP BESCHERMING 
Algemene vragen 
20. In de ti jd: 

a. Sinds wanneer is er bekend dat chroom-6 en/of CARC schadelijk is voor de gezond-
heid (op basis van wetenschappelijke l iteratuur)? 

b. Wat waren/zijn normen van chroom-6 en/of CARC voor de algemene populatie? 
c. Wat zijn de gezondheidskundige adviezen geweest voor arbeidsnormering van 

chroom-6 en/of CARC?  
d. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC voor werkne-

mers die met chroom-6 en/of CARC werken? 
e. Met welke beschermingsmaatregelen diende/dient een werkgever zijn werkne-

mers tegen blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC te beschermen (stand van de 
techniek)? 

f. In hoeverre waren bovenstaande punten afwijkend voor andere (commerciële) or-
ganisaties vergeleken met de situatie bij Defensie? 

Vragen mbt Defensie situatie 
21. In de ti jd: 

a. Sinds wanneer is er bij (de verschil lende lagen bij) Defensie bekend dat chroom-6 
en/of CARC schadelijk is voor de gezondheid? Hoe werd dat bekend gemaakt bin-
nen Defensie of hoe werden (ex-)medewerkers van Defensie hierover geïnfor-
meerd?  

b. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC voor (ex-
)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En zijn deze na-
geleefd? 

c. Wat waren/zijn de gebruiken binnen Defensie voor (ex-)werknemers van Defensie 
die met chroom-6 en/of CARC werken? En zijn deze nageleefd? 

d. Wat was/is het arbogericht beleid binnen Defensie voor (ex-)werknemers van De-
fensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

e. Wat was/is de zorgplicht van Defensie voor (ex-)werknemers van Defensie die met 
chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

f. Welke beschermingsmaatregelen werden/worden bij Defensie toegepast om (ex-
)medewerkers van Defensie te beschermen tegen blootstell ing aan chroom-6 en/of 
CARC (afhankelijk per locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden en 
tijdsperiode) (stand van de techniek)?  

g. Welke afwegingen hebben plaatsgevonden over het al dan niet bli jven toepassen 
van chroom-6 en/of CARC, toen de effecten op de gezondheid bekend werden? 
Wie was daarvoor verantwoordelijk?  

h. Wat was de rol/verantwoordelijkheid met betrekking tot het naleven van nor-
men/arbowetgeving/arbogerichtbeleid/zorgplicht van: 
- Nederlandse Ministerie van Defensie 
- Amerikaanse Ministerie van Defensie 
- Arbeidsinspectie 
- leiddinggevenden 
- veil igheidsfunctionarissen 
- bedrijfs/huisartsen bij Defensie 
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 - toezicht op werkvloer 
- medezeggensschapsraad 
- (ex-)werknemer van Defensie 

i. Welk beleid is er voor het bli jven toepassen van chroom-6 en/of CARC in de toe-
komst? 

 
RISICO 
Algemene vragen 
22. Hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die ge-

relateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 
23. Zijn er blootstell ingen aan andere gevaarli jke stoffen die mogelijk deze relatie tussen 

effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC beïnvloeden? Zo 
ja, hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die 
gerelateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC in combinatie met de 
blootstell ing aan die andere gevaarli jke stoffen?  

24. Beïnvloedt leefomgeving, levensstijl  of genetische achtergrond (o.a. voeding, roken, 
water, buitenlucht) deze relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC? Zo ja, hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effec-
ten op de gezondheid die gerelateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of 
CARC in combinatie met leefomgeving, levensstijl of genetische achtergrond (o.a. voe-
ding, roken, water, buitenlucht)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
25. Wat is het risico op effecten op gezondheid als gevolg van blootstell ing aan chroom-6 

en/of CARC voor (ex-)medewerkers van Defensie, gegeven locatie, functie, werkzaam-
heden, werkomstandigheden, blootstell ingsduur, ti jdsperiode, beschermingsmaatrege-
len en andere blootstell ingen?  
(uitgangspunt hierbij is het risico op de gezondheid als gevolg van blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC) 

26. Hoe aannemelijk is het dat een door een (ex-)medewerker van Defensie gerapporteerd 
effect op de gezondheid het gevolg is van blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC, ge-
geven locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden, blootstell ingsduur, 
ti jdsperiode, beschermingsmaatregelen en andere blootstell ingen? 
(uitgangspunt hierbij is de aanwezigheid van een effect op de gezondheid en aanneme-
li jkheid door blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC) 

27. Is het mogelijk om een epidemiologisch onderzoek uit te voeren naar blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC en effecten op de gezondheid? Vereisten hiervoor zijn een duide-
li jk gedefinieerde studiepopulatie, objectieve blootstell ingskarakterisering, en objectie-
ve gezondheidskarakterisering. 

 
AANSPRAKELIJKHEID/JURIDISCH 
Vragen mbt Defensie situatie 
28. Wat is de procedure naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek? 

- Aansprakelijkheid Defensie 
- Erkenning 
- Bewijslast 
- Schadevergoeding 
- Verjaring 
- Nabestaanden 
- Hypotheek 
- Zorgverzekering 
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 MEDISCHE TESTEN/ONDERZOEK 
Algemene vragen 
29. Kan blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC in het l ichaam worden aange-

toond/gemeten 
(zowel ti jdens blootstell ingsperiode als achteraf)? 

30. Kan (l ichamelijk) medisch onderzoek uitwijzen of een bepaald effect op de gezondheid 
gerelateerd is aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

Vragen mbt Defensie situatie 
31. Wanneer heeft Defensie welk (l ichamelijk) medisch onderzoek voor (ex-)medewerkers 

van Defensie aangeboden? Welke afwegingen hebben plaatsgevonden voor de keuze 
hiervoor? 

32. Wie bepaalt welke (medische) onderzoeken worden uitgevoerd voor (ex-)medewerkers 
van Defensie? 
- kosten 
- op welke termijn 
- wie voert deze onderzoeken uit 
- communicatie hierover 

33. Wat is de procedure voor het consulteren van een arts door (ex-)medewerker van De-
fensie met betrekking tot: 
- rol huisarts en bedrijfsarts 
- blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC 

 
MANIER VAN ONDERZOEK DOEN RIVM-ONDERZOEK 
34. Hoe ziet de procedure voor het uitvoeren van het RIVM-onderzoek eruit met betrek-

king tot: 
- taken RIVM 
- transparantie RIVM-onderzoek 
- rol paritaire commissie 
- rol Ministerie van Defensie 
- rol GGD onderzoek 
- rol andere (onafhankelijke) wetenschappers / onderzoeken 
- duur onderzoek 
- financiering onderzoek 
- ti jdsperiode onderzoek 
- registratie voor het onderzoek 
- opstellen onderzoeksvragen 
- gebruik van informatie van (ex-)medewerkers 
- werving (ex-)medewerkers van Defensie 
- betrokkenheid (ex-)medewerkers van Defensie 
- informatievoorziening naar (ex-)medewerkers van Defensie 
- beantwoorden van vragen 
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WP1: Algehele coördinatie en management 
WP leader: RIVM 

WP3: Algemene vragen en blootstelling al-
gemeen chroom-6 en CARC 
WP leader: RIVM 

WP4: Blootstelling en producten Defensie 
situatie 
WP leader: Universiteit Utrecht 
 
• Producten Defensie situatie 

 
• Blootstelling Defensie situatie 

WP5: Effecten 
WP leader: RIVM 
 
• Literatuuronderzoek 

 
• Gerapporteerde effecten Defensie situatie 

en mogelijkheid epidemiologisch onderzoek 

WP2: Manier van onderzoek doen RIVM-
onderzoek 
WP leader: RIVM 

BIJLAGE II: Beschrijving consortium en werkpakketten 
(WP’s)  

Per WP is  er een WP-leider, die verantwoordelijk is voor uitvoer van het onderzoek binnen het WP. 
Daarnaast zijn er per WP één of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van deel-
onderzoeken binnen het WP. De vraagnummers verwijzen naar de vraagnummers in de lijst met ge-
priori teerde en vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

WP6: Risico Defensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

Vraag 1, 4, 7, 11. Trekker: RIVM 

Vraag 12-17, 22-24. Trekker: RIVM 

Vraag 18, 27. Trekker: RIVM 

Vraag 34. Trekker: RIVM 

Vraag 25-26. Trekker: RIVM 

Vraag 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Trekker: 
Universiteit van Utrecht 
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WP9: Aansprakelijkheid/juridisch 
WP leader:  

WP7: Medische testen/onderzoek 
WP leader: RIVM 
 
• Algemene vragen medische tes-

ten/onderzoek 
 
• Defensie specifieke vragen medische tes-

ten/onderzoek 

WP8: Normen/recht op bescherming De-
fensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

• Normen/recht op bescherming algemeen 
 

• Normen/recht op bescherming Defensie 
situatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NB. WP9 i s  wel al ingericht. Vraag 28 i s echter nog niet vastgesteld door de Paritaire Commissie om 
ui tgewerkt te worden in een onderzoeksplan. 
 

Vraag 28. Trekker: 

Vraag 29, 30. Trekker: TNO 

Vraag 31-33. Trekker: RIVM 

Vraag 20. Trekker: TNO 

Vraag 21. Trekker: RIVM 
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 Samenvatting onderzoeksplan  

Het werkpakket 8 ‘Normen en Recht op Bescherming’ gaat in op wat er 
bekend was en is in de wetenschap, het bedrijfsleven en de defensieor-
ganisatie over het gebruik, de regelgeving en de naleving hiervan in rela-
tie tot het gebruik van chroom-6 en CARC. Het werkpakket bestaat uit 
twee delen. In dit deelonderzoek  wordt de volgende algemene onder-
zoeksvraag 20 onderzocht, waarbij duidelijk moet worden ‘in de tijd’:   
a) Sinds wanneer is bekend dat chroom-6 en/of CARC schadelijk is voor 

de gezondheid (op basis van wetenschappelijke literatuur)? 
b) Wat waren/zijn normen van chroom-6 en/of CARC1 voor de algemene 

populatie?  
c) Wat zijn de gezondheidskundige adviezen geweest voor arbeidsnor-

mering van chroom-6 en/of CARC1?  
d) Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC1 

voor werknemers die met chroom-6 en/of CARC werken?  
e) Met welke beschermingsmaatregelen diende/dient een werkgever zijn 

werknemers tegen blootstelling aan chroom-6 en/of CARC1 te be-
schermen (stand van de techniek)? en  

f) In hoeverre waren bovenstaande punten afwijkend voor andere 
(commerciële) organisaties vergeleken met de situatie bij Defensie?”  

 
Het huidige onderzoeksplan richt zich op het beantwoorden van deze on-
derzoeksvraag voor chroom-6. 
 
Doel van deze beantwoording is inzicht te geven in de tijdslijn van het in 
de wetenschappelijke literatuur bekend worden van de gezondheid-
schadende effecten van chroom-6 en hoe dit is vertaald, voor de bevol-
king en voor werknemers in het algemeen, naar normen, gezondheids-
kundige adviezen en beschermingsmaatregelen en hoe dit is geborgd. Het 
onderzoek wordt door TNO uitgewerkt en uitgevoerd. In de aanpak zullen 
wetenschappelijke literatuur, nationale gezondheidsnormering en wetge-
ving op het terrein van chemische stoffen geïnventariseerd en geïnte-
greerd worden. Relevante bronnen betreffen de Arbowet, het Arbobesluit, 
Arboregeling, en de Veiligheidswetgevingen, maar ook SER-adviezen, 
toelichtingen van de Arbeidsinspectie / Inspectie SZW (I-SZW) bij de be-
treffende wetgeving (P-bladen en Beleidsregels), straf- en bestuursrech-
telijke jurisprudentie terzake en NEN of andere internationale normen. 
Doel is vanuit deze analyse tevens alle aan deze algemene onderzoeks-
vraag ten grondslag liggende vragen van betrokkenen te kunnen beant-
woorden.  
Zowel de antwoorden als hun totstandkoming, de aanpak van het onder-
zoek, zullen op een begrijpelijke wijze worden gecommuniceerd, zodat 
ook leken deze kunnen begrijpen. Hierbij wordt tevens gedacht aan het 
inzetten van transparante en illustratieve informatiebladen en de moge-
lijkheid van korte illustratieve filmpjes (in nauwe afstemming met WP2). 
 

                                                 
1 V oor CARC zelf zal geen specifieke norm zijn afgeleid; mogelijk wel voor de componenten van CARC. 
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 Publiekssamenvatting onderzoeksplan  

In dit deelonderzoek 1 van Werkpakket 8 wordt inzicht gegeven in de 
tijdslijn van het in de wetenschappelijke literatuur bekend worden van de 
gezondheid-schadende effecten van chroom-6 en hoe dit is vertaald naar 
normen, gezondheidskundige adviezen, beschermingsmaatregelen en 
monitoring voor de bevolking en voor werknemers in het algemeen.   

1 Algemene inleiding 

1.1 Organisatie van het onderzoek 

Het ministerie van Defensie heeft aan het RIVM gevraagd om te onder-
zoeken wat de mogelijke effecten voor de gezondheid zijn voor (ex-) me-
dewerkers van Defensie na gebruik van chroomhoudende verf en Chemi-
cal Agent Resistant Coating (CARC). Chroomhoudende verf en CARC wor-
den door Defensie gebruikt om militaire voertuigen te behandelen tegen 
corrosie en chemische stoffen. De (ex-)medewerkers melden verschillen-
de typen gezondheidsklachten, waarbij zij zich afvragen of die het gevolg 
zijn van de werkzaamheden met chroomhoudende verf en CARC. Vooral 
op POMS-locaties (Prepositioned Organisational Material Storages) van de 
NAVO werden deze stoffen gebruikt. De POMS-locaties bevinden zich in 
Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel. Maar 
POMS-medewerkers zijn mogelijk ook aan andere gevaarlijke stoffen 
blootgesteld. Op andere locaties zijn echter ook chroomhoudende verf en 
CARC gebruikt, alsmede andere gevaarlijke stoffen.  
Het onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de POMS-locaties en 
op blootstelling aan chroom-6 en CARC. Het RIVM zal bij het onderzoek 
ook andere organisaties en onderzoekers met relevante kennis betrekken 
voor zover nodig om het onderzoek zorgvuldig uit te voeren. Het onder-
zoek wordt gecoördineerd door het RIVM en uitgevoerd door een consor-
tium van onderzoeksinstituten. Communicatie door het consortium over 
het onderzoek wordt gecoördineerd door en afgestemd met het RIVM. 
Het consortium krijgt vertrouwelijke informatie tot zijn beschikking. Door 
het deelnemen aan het consortium verbinden consortiumpartijen zich aan 
de toepasselijke regels omtrent geheimhouding die ook voor rijksambte-
naren gelden. Elke consortiumpartij zal bij de uitvoer van het onderzoek 
de benodigde maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid, beschikbaar-
heid en integriteit van gegevens te garanderen. De werkwijze van het 
consortium en de afspraken binnen het consortium worden beschreven in 
een consortium agreement. 
Het onderzoek wordt begeleid door een Paritaire Commissie bestaande uit 
vier vertegenwoordigers van zowel werkgevers- als werknemerszijde, een 
onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk (wetenschappelijk) expert. 
Het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen OverheidsPersoneel) verzorgt 
het secretariaat van de Paritaire Commissie.  
Het onderzoek wordt getoetst door een inhoudelijke klankbordgroep.  
De resultaten zullen breed beschikbaar zijn, ook voor andere partijen dan 
de consortiumpartijen. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

V ersie: 3  Status: Concept Pagina 4 van 23 
 

 1.2 Onderzoeksvragen 

Alle (ex-)medewerkers van Defensie die zich hebben geregistreerd bij het 
CAOP of ABP zijn uitgenodigd om hun vragen door te geven voor het on-
derzoek. Ook andere belanghebbenden, zoals vakbonden, Defensie, re-
gister-experts, letselschade-advocaten, Onderzoeksraad voor de Veilig-
heid en Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), hebben hun 
vragen doorgegeven. Vragen zijn ook afkomstig uit de 12 informatiebij-
eenkomsten die in het najaar van 2014 en begin 2015 zijn georganiseerd 
voor (ex-)medewerkers.  
Er zijn meer dan 1.000 vragen doorgegeven om te onderzoeken. Alle 
doorgegeven vragen zijn geanalyseerd en gebundeld in onderzoeksvra-
gen. Tot nu toe heeft dat geleid tot het opstellen van 34 onderzoeksvra-
gen.  
Het RIVM heeft de lijst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidson-
derzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en 
CARC” voorgelegd aan de Paritaire Commissie-vergadering van donder-
dag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie-vergaderingen van 
donderdag 11 juni 2015 en van donderdag 9 juli 2015 is de lijst van on-
derzoeksvragen besproken.  
De volledige lijst met onderzoeksvragen is bijgevoegd in bijlage I. 
Het vaststellen van onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie is een 
belangrijke stap in het onderzoek omdat onderzoeksvragen de basis vor-
men voor de onderzoeksplannen en het onderzoek. De vastgestelde on-
derzoeksvragen geven aan welke vragen prioriteit hebben.  
 
1.3 Uitvoering van het onderzoek 

Het RIVM betrekt ook andere onderzoeksinstituten met relevante kennis 
bij het onderzoek voor zover nodig om het onderzoek zorgvuldig uit te 
voeren. Het onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM en wordt uit-
gevoerd door een consortium van onderzoeksinstituten. Het consortium is 
ingericht op basis van de lijst van opgestelde onderzoeksvragen. De on-
derzoeksinstituten in het consortium hebben de relevante en aantoonbare 
expertise die nodig is voor het onderzoeken en beantwoorden van de 
vastgestelde onderzoeksvragen. Daarom vormt en coördineert het RIVM 
een onderzoeksconsortium. De verantwoordelijkheid bij het inrichten van 
het consortium ligt bij het RIVM. Het consortium ontwerpt en voert het 
onderzoek uit.  
 
De consortiumpartijen zijn: 
• RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 
• Universiteit Utrecht 
• TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek) 
 
Op basis van de lijst van onderzoeksvragen is een aantal zogenaamde 
werkpakketten (WP) ingericht voor het onderzoeken van bij elkaar ho-
rende onderzoeksvragen, zie bijlage II. Per WP is er een WP leider die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het onderzoek binnen het WP, 
en per WP zijn er een of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van deelonderzoeken binnen het WP.  
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 Onderzoeksvragen die door de Paritaire Commissie zijn vastgesteld wor-
den door het consortium uitgewerkt in verschillende onderzoeksplannen 
per deelonderzoek (gebaseerd op de verschillende WP’s).  

2 Werkpakket 8   

Het algemene doel van WP8 is het verzamelen van informatie waarmee 
de onderliggende vragen voor de vastgestelde onderzoeksvragen 20 en 
21 ‘Normen/recht op bescherming’ zo goed mogelijk beantwoord kunnen 
worden (zie bijlage I voor een overzicht van de onderzoeksvragen). 
 
Hiertoe dienen de resultaten van dit werkpakket een zo goed mogelijk 
inzicht te geven in een aantal tijdlijnen:  
1. wetenschappelijke kennis  op het gebied van humane gezondheidsef-

fecten van chroom-6, 
2. Arbo-(hygiënische, rechtelijke) ontwikkeling van omgaan met 

chroom-6 waarbij verschillende niveaus zouden moeten worden on-
derscheiden:  
a) ontwikkeling van Arbowetgeving in de tijd t.a.v. chemische stof-

fen in generieke zin,  
b) idem voor carcinogene stoffen en  
c) idem voor chroom-6, 

3. het handhavingsbeleid van de Arbeidsinspectie / I-SZW m.b.t. chemi-
sche stoffen in het algemeen en chroom-6 in het bijzonder; 

4. toepassing van Arbowetgeving op het gebied van gebruik van 
chroom-6 in het arbeidsproces op de 5 POMS-sites. 

Op basis van deze informatie moeten de vragen in WP8 onder 20 en 21 
beantwoord kunnen worden dan wel duidelijk worden welke de hiaten in 
kennis zijn. 
 
WP 8 bestaat uit twee deelonderzoeken:  
• Deelonderzoek 1: Algemeen; dit deelonderzoek  heeft als doel inzicht 

te geven in de tijdlijn van het in de wetenschappelijke literatuur be-
kend worden van de gezondheid schadende effecten van chroom-6 
en CARC en hoe dit is vertaald naar normen, gezondheidskundige ad-
viezen en beschermingsmaatregelen voor de bevolking en voor werk-
nemers in het algemeen (in het bijzonder tijdlijn 1 en 2) . Aan dit on-
derdeel ligt de onderzoeksvraag 20 ten grondslag. Dit deelonderzoek 
wordt elders beschreven. Het wordt door TNO uitgewerkt en uitge-
voerd en wordt hierna beschreven.  

• Deelonderzoek 2: Defensie-specifiek; dit deelonderzoek heeft als doel 
inzicht te geven in de toepassing en handhaving van wet- en regel-
geving op het gebied van gebruik van chroom-6 en CARC  in het De-
fensie arbeidsproces (in het bijzonder tijdlijn 3). Aan dit onderdeel 
ligt onderzoeksvraag 21 ten grondslag. Dit deelonderzoek wordt door 
het RIVM uitgewerkt en uitgevoerd. 
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 3 Doel huidige deelonderzoek   

Het huidige onderzoeksplan richt zich op het beantwoorden van de onder-
zoeksvragen voor chroom-6.  
Het doel van dit deelonderzoek is de publicatie van gezondheid-
schadende eigenschappen van chroom-6 in de wetenschappelijke litera-
tuur2 in de tijd in kaart te brengen en hoe dit vervolgens is vertaald in 
normen/(Arbo)wetgeving voor de algemene bevolking (voor zover van 
toepassing) en werknemers. Ook is het doel in de tijd in kaart te brengen 
hoe dit voor met name werknemers is vertaald naar gezondheidskundige 
adviezen en beschermingsmaatregelen.  
De onderzoeksopzet voor normen en (Arbo)wetgeving op bescherming 
die hiermee wordt ontwikkeld kan ook bruikbaar zijn om soortgelijke vra-
gen ten aanzien van andere chemische stoffen, zoals mogelijke compo-
nenten in CARC3, snel en adequaat te kunnen adresseren. 

4 Onderzoeksvraag van dit deelonderzoek 

Dit deelonderzoek moet antwoord geven op de volgende door de Paritaire 
Commissie vastgestelde onderzoeksvraag, met daaraan onderliggende 
sub-vragen: 
 
Vraag 20:  In de tijd: 
a) Sinds wanneer is er bekend dat chroom-6 schadelijk is voor de ge-

zondheid (op basis van wetenschappelijke literatuur)? 
b) Wat waren/zijn normen van chroom-6 voor de algemene populatie? 
c) Wat zijn de gezondheidskundige adviezen geweest voor arbeidsnor-

mering van chroom-6?  
d) Wat waren/zijn normen/Arbowetgeving van chroom-6 voor werkne-

mers die met chroom-6 werken? 
e) Met welke beschermingsmaatregelen diende/dient een werkgever zijn 

werknemers tegen blootstelling aan chroom-6 te beschermen (stand 
van de techniek)? 

f) In hoeverre waren bovenstaande punten afwijkend voor andere 
(commerciële) organisaties vergeleken met de situatie bij Defensie?” 

 
Mogelijk betreft dit meerdere chroom-6 verbindingen. Deze zullen allen 
worden meegenomen in deze inventarisatie.   
 
Vraag 20 betreft strikt genomen een drietal tijdlijnen:  
1. Wetenschappelijke kennis en kunde2 op het gebied van humane ge-

zondheid-schadende eigenschappen van chroom-6, 
2. Arbowetgeving ten aanzien van omgaan met chemische stoffen, car-

cinogene stoffen en in het bijzonder chroom-64, 
                                                 
2  Dit betreft alle (inter)nationale wetenschappelijke literatuur relevant voor het in kaart 

brengen van humane gezondheidseffecten, waaronder allerlei epidemiologisch onderzoek 
maar ook dierexperimenteel onderzoek en reviews door (inter)nationale instanties.  

3  De samenstelling van CARC is nog niet vastgesteld; zodra die bekend is kan door de Pari-
taire Cie worden vastgesteld of eenzelfde onderzoek als in dit plan beschreven voor 
chroom-6 ook voor componenten van CARC moet worden uitgevoerd. 

4  De in kaart te brengen wetgeving betreft dus niet sec chroom-6, maar tevens chemische 
stoffen en carcinogene stoffen. 
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 3. het handhavingsbeleid van de Arbeidsinspectie / I-SZW m.b.t. chemi-
sche stoffen in het algemeen en chroom-6 in het bijzonder; 

4. Toepassing van Arbwetgeving op het gebied van gebruik van chroom-
6 in het arbeidsproces5. 

 
Met de antwoorden op deze vragen kunnen ook de vragen op het gebied 
van normen, gezondheidskundige adviezen en beschermingsmaatregelen 
van (ex)medewerkers van Defensie en van andere instanties beantwoord 
worden.  
Op basis van de vanuit deze vragen gegenereerde informatie moet ook 
duidelijk worden of er nog hiaten in kennis zijn. 

5 Methode 

5.1 Introductie 

De uitvoering van de eerste tijdslijn in dit WP, de wetenschappelijke ken-
nis en kunde op het gebied van humane gezondheid-schadende eigen-
schappen van chroom-6, berust voor een belangrijk deel op informatie 
die uit WP5 verkregen wordt. Het is voor WP8 van belang dat hierbij de 
tijdlijn ook duidelijk gedocumenteerd wordt, zodat duidelijk wordt wan-
neer welke gezondheid-schadende eigenschap gerapporteerd is. 
Tevens zal in kaart gebracht moeten worden wanneer voor Nederland, 
door een nationale of internationale instantie, chroom-6 geëvalueerd is 
en tot welke normen en Arbowetgeving voor algemene bevolking en 
werknemers besloten is en op basis van welke gezondheid-schadende ei-
genschappen. Er zal ongetwijfeld tijd vergaan tussen het tijdstip van ver-
schijnen van de publicatie met documentatie betreffende de gezondheid-
schadende eigenschap van chroom-6 en het vaststellen daarvan via de 
instantie die de norm vastlegt. 
 
De eerst mogelijke bloostelling aan chroom-6 op POMS locaties is vanaf 1 
maart 1984, wanneer Brunssum als eerste POMS locatie van start gaat. 
Daarna volgen in 1984 ter Apel en Vriezenveen en in 1985 worden ook de 
POMS lokaties in Coevorden en Eygelshoven in gebruik genomen. In dit 
onderzoek zullen de tijdlijnen eerder aanvangen en tot heden doorlopen, 
omdat op andere locaties mogelijk al veel eerder met chroom of andere 
gevaarlijke stoffen gewerkt is; daarom is besloten als begintijdstip ca. 
1950 te nemen.   
 
Bij het op de markt brengen van stoffen en -producten hebben producent 
en gebruiker ieder hun rollen en verantwoordelijkheden. De overheid stelt 
hierbij een wettelijk kader.  
 
Chroom-6 wordt waarschijnlijk door meerdere producenten geleverd en 
heeft waarschijnlijk diverse toepassingen en gebruikers. Defensie is een 
van de afnemers en daarmee gebruiker, maar ook werkgever. Leveran-
ciers van defensiematerieel hebben hier mogelijk ook een rol in dat zij 

                                                 
5  Deze tijdlijn zal in deelonderzoek 2 worden onderzocht voor gebruik en werkzaamheden 

specifiek bij Defensie. 
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 voor garantie-rechten bepaalde chroom-6 houdende producten voor on-
derhoud voorschrijven. 
 
De mate waarin de gezondheid-schadende eigenschappen onderzocht zijn 
hangt mogelijk af van de specifieke toelatingseisen die bij marktintroduc-
tie van toepassing waren. Daarbij is ook de stand van inzicht in de ge-
zondheid-schadende eigenschappen in de literatuur ten aanzien van deze 
stoffen van dat moment van belang.  
 
Bij de uiteindelijke normstelling spelen niet alleen gezondheid-schadende 
eigenschappen een rol, maar ook de economische noodzaak en de ‘state 
of the art’ en daarmee de technische haalbaarheid van een uiteindelijke 
norm.  
 
Sinds de marktintroductie kan het inzicht in de gezondheid-schadende 
eigenschappen toegenomen zijn (voortschrijdend inzicht door 
(dier)experimenten en/of door waarnemingen bij mensen bij productie en 
gebruik). Zo dit het geval is, is het de vraag per wanneer deze nieuwe 
inzichten bestaan en hoe hiermee is omgegaan met betrekking tot aan-
passing normstelling en voorzorgsmaatregelen – ook in het licht van de 
van toepassing zijnde wetgeving. Belangrijk is ook hierbij aandacht te 
schenken aan het feit dat chroom-6 in verschillende verschijningsvormen 
aanwezig kan zijn: bijvoorbeeld in of op materieel of in een verfbus. 
 
 
Bovenstaande zal binnen WP8 in kaart moeten worden gebracht, waarbij 
het Defensie-specifieke deel, dat in deelonderzoek 2 beschreven wordt, 
zal moeten ophelderen hoe dit over de tijd specifiek binnen Defensie is 
opgepakt en uitgevoerd, en hoe de naleving is geborgd. 
 
5.2 Aanpak 

Alle stappen worden met partners binnen het WP afgestemd: 
 
1. Overzicht maken van het inzicht in de kritische gezondheid-

schadende eigenschappen van chroom-6 gebruikt voor normstelling 
door de Nederlandse overheid, de EU en internationale organisaties 
als de WHO in de tijd, gebruikmakend van de WP5 rapportage6. Dit 
chronologisch overzicht start, zoals aangegeven, vanaf ca. 1950. 

2. Overzicht maken van (oorspronkelijke en actuele) relevante7 wetge-
ving, normen, beschermingsmaatregelen en monitoringsacties, beho-
rend bij chroom-6, middels een inventarisatie bij relevante Neder-
landse instanties8. Dit chronologisch overzicht heeft dezelfde door-
looptijd als die onder ad 1. Dit overzicht betreft zowel de algemene 
bevolking als de werknemers. 
Gekeken moet worden sinds wanneer de Arbowetgeving in zijn alge-
meenheid en de Arbowetgeving m.b.t. chroom-6 van toepassing is. 
We hebben het hier over relevante onderdelen inzake de Arbowet, 

                                                 
6  Mogelijk dat vanuit dit werkpakket verder terug in de tijd gezocht zal worden dan WP5 

doet. 
7 Voorzover relevant voor de vraagstelling van dit deelonderzoek. 
8  w.o. Gezondheidsraad en SER 
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 het Arbobesluit en de Arboregeling. In de onderzoeksperiode die zich 
uitstrekt tot de periode van vóór 1 oktober 1990 zal ook gekeken 
moeten worden naar de Veiligheidswetgeving (Veiligheidswet, Veilig-
heidsbesluiten en Veiligheidsregelingen) voor zover die althans gol-
den voor de sector Defensie. Daarbij staat de wetgeving centraal die 
zich richt op gevaarlijke stoffen, kankerverwekkende stoffen en 
chroom-6. Andere bronnen9 die van belang kunnen zijn bij de uit-
leg/interpretatie van deze wettelijke voorschriften kunnen zijn: 
• SER-adviezen; 
• de memorie van toelichting bij de relevante wetgeving; 
• eventueel andere kamerstukken bij de behandeling van de be-

treffende wetgeving; 
• toelichtingen van de Arbeidsinspectie/Inspectie SZW bij de be-

treffende wetgeving. In het verleden heeft de Arbeidsinspectie 
bijvoorbeeld gewerkt met P(ublicatie)-bladen en later met zoge-
naamde Beleidsregels, die specifieke informatie gaven over o.a. 
gevaarlijke stoffen; 

• straf- en bestuursrechtelijke jurisprudentie inzake kankerver-
wekkende stoffen en chroom-6; 

• concrete voorstellen van deskundigen (arbeidshygiënisten en ar-
bodiensten) inzake het voorkomen en beperken van chroom-6 
blootstelling; 

• NEN-normen of andere internationale normalisatie-documenten 
die de stand van de wetenschap kunnen weergeven.  

3. Verifiëren of andere WP’s nog aanvullende sleuteldocumentatie ge-
vonden hebben c.q. informatie gaan verzamelen (via interviews etc. 
in afstemming met WP4, WP8/deelonderzoek 2) en WP9).  

4. Integreren van informatie uit bovenstaande en uitwerken tot een 
concept-rapport met een chronologie van ontdekken van gezondheid-
schadende eigenschappen, normen, beschermingsmaatregelen en 
monitoringsacties. 

5. In literatuur zoeken naar informatie over hanteren normen en be-
schermingsmaatregelen in specifieke (commerciële) organisaties10 
die chroom-6 gebruiken c.q. toepassen en dit plaatsen in tijdslijn a la 
ad 1 en ad 2. Daarnaast zullen we bij de Arbeidsinspectie / I-SZW en 
het NCvB navraag doen naar ervaringen opgedaan bij (inspecties op) 
arbeidsplekken waar met chroom is gewerkt. 

6 Producten 

Vanwege de verschillende doelgroepen die door dit werkpakket geïnfor-
meerd dienen te worden, wordt een drietal producten gemaakt: 
1. Een wetenschappelijk rapport met (voor zover relevant voor de 

vraagstelling) chronologische overzichten t.a.v. in het bijzonder 
chroom-6, maar ook breder t.a.v. chemische stoffen breed, en carci-
nogene stoffen, zowel voor algemene bevolking als werknemers, van: 
• relevante Arbowetgeving,  
• normen,  
• voorgeschreven beschermingsmaatregelen en borging 

                                                 
9  NB. Deze lijst is niet limitatief. 
10 Andere dan Defensie 
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 • uitvoering beschermingsmaatregelen en borging in (commerci-
ele) organisatie7  

Deze rapportage vormt een bijdrage voor het overkoepelende onder-
zoeksrapport. De doelgroep van deze rapportage zijn gezondheids-
professionals, andere wetenschappers en de opdrachtgevers. Dit we-
tenschappelijke rapport omvat enkel onderzoeksvraag 20. 

2. Een informatieblad voor mensen zonder kennis van dit vakgebied, 
waarin betrokken (ex-)medewerkers van Defensie en andere belang-
hebbenden de antwoorden krijgen op onderzoeksvraag 20, alsook op 
hun eigen vragen, die onderliggend zijn aan de vastgestelde onder-
zoeksvraag. Deze informatie zal zodanig worden gepresenteerd dat 
de antwoorden begrijpelijk worden in het bredere kader van de 
vraagstelling in dit gehele project. 

3. Een illustratieve voorlichtingsfilm: input vanuit dit WP deelonderzoek 
betreft script ondersteuning van de filmmakers om een juiste ver-
beelding van informatie te bewerkstelligen.  

 
Alle producten worden opgesteld in de Nederlandse taal. Deze producten 
zullen worden afgestemd met producten van deelonderzoek 2 (zie hoofd-
stuk 10 ‘Tijdsplanning’).  

7 Voorbereidende activiteiten 

Er zijn geen specifieke voorbereidende activiteiten uitgevoerd c.q. ge-
pland buiten de opstelling van dit plan en de daarvoor benodigde input en 
communicatie met deelonderzoek 2 van WP8 en kennisname van plannen 
van andere Werkpakketten, waaronder WP9.  

8 Interactie met andere WP’s 

Gedurende de uitwerking van dit onderzoek zal regelmatig interactie met 
de onderzoekers van deelonderzoek 2 van WP8 plaatsvinden.  
Belangrijke andere WP’s en hun output binnen dit onderzoek naar 
chroom-6 die voor dit deelonderzoek van belang zijn en waarmee overleg 
over uitvoering en resultaten zal plaatsvinden betreffen: 
WP3/  Algemene vragen en blootstelling algemeen chroom-6: levert in-

zicht in welke toepassingen en samenstellingen chroom-6 heeft en 
per wanneer hiermee wordt gewerkt;   

WP5/  Effecten: levert inzicht in met chroom-6 gerelateerde gezondheid-
schadende effecten en het tijdsverloop van de ontdekking van de-
ze effecten; 

WP7/  Medische testen/onderzoek: levert inzicht in hoeverre chroom-6 in 
het menselijk lichaam aantoonbaar is en in hoeverre waargeno-
men gezondheid-schadelijke effecten specifiek aan chroom-6 te 
verbinden zijn. 

WP9/ Aansprakelijkheid / Juridisch:  houdt zich bezig met vertaalslag 
qua aansprakelijkheid op individueel niveau.  
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 9. Beschrijving onderzoeksteam  

Het projectteam bestaat uit Dinant Kroese, Anjouka Pronk, Jan Harmen 
Kwantes, Harrie Buist, Jan Popma, Ric van Poll en Hilde Cnossen.  
 
Dinant Kroese is trekker van dit algemene deel van WP8 (deelonderzoek 
1). Ric van Poll is leader van WP 8 en trekker van het defensie-specifieke 
deelonderzoek (deel 2: zie afzonderlijk onderzoeksplan). Dinant Kroese 
en Jan Harmen Kwantes zullen het onderzoek uitvoeren en opschrijven. 
Anjouka Pronk en Harrie Buist verzorgen de interne review van de onder-
zoeksopzet en uitwerking betreffende de gezondheidskundige aspecten. 
Jan Popma verzorgt de interne review van de wettelijke aspecten van dit 
onderzoek. Hilde Cnossen is projectleider van dit deelonderzoek. 
 
TNO: 

Dr. E.D. (Dinant) Kroese: onderzoeksleider en deskundige toxico-
logie 
Drs. H.E. (Harrie) Buist: deskundige toxicologie/ kwaliteitsborging 
Mw. Dr. Ir A (Anjoeka) Pronk: deskundige arbeidshygiene-
epidemiologie/ kwaliteitsborging  
Mr. J.H. (Jan Harmen) Kwantes: adviseur wetgeving veiligheid en 
gezondheid 
Ir. H.J. Cnossen: projectleiding 

UVA: 
Dr. Jan Popma: deskundige wetgeving Arbo / kwaliteitsborging  

RIVM: 
Dr. Ric van Poll: leader van WP 8 en trekker van het defensie-
specifieke deelonderzoek. 

 
Indien het voor de uitvoering van het onderzoek noodzakelijk blijkt te zijn 
worden andere experts ingezet.  
 
Dinant Kroese (ERT) is senior toxicoloog en werkt sinds 1999 bij TNO. Hij 
heeft ruim 25 jaar ervaring in risicobeoordeling van chemische stoffen in 
het kader van nationale en EU regelgeving, waaronder  deelname aan di-
verse EC and OECD werkgroepen (o.a. over GHS, opstellen teststrategie-
en, Technical Guidance, w.o. voor REACH). Sinds 2007 is hij ook actief in 
projecten die innovatieve methoden ontwikkelen voor veiligheidsbeoorde-
ling van chemicalien (binnen EU Framework en H2020 Programma’s, CE-
FIC LRI en [nationaal] ZonMW kaders), gebaseerd op integratie van com-
putatieve chemie, omics /systeem biologie en toxicologische read-outs. 
 
Harrie Buist (ERT) is humaan toxicoloog en werkt sinds 1999 bij TNO. Hij 
is opgeleid als bioloog aan de Universiteit Utrecht, en heeft enige tijd na 
die opleiding de Postdoctorale Opleiding Toxicologie met goed gevolg vol-
tooid. Hij heeft 16 jaar ervaring in de toxicologische risicobeoordeling van 
pesticiden, biociden, industriële chemicaliën (voornamelijk in het kader 
van REACH), nanomaterialen en voeding, met een bijzondere belang-
stelling voor  toxicokinetiek, QSARs en TTC. Naast werk als risicobeoorde-
laar, heeft hij onderzoek op  speciale onderwerpen gedaan, zoals dermale 
absorptie, voorspelling van carcinogeniteit van nitrosamines en gezond-
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 heidkundige effectfactoren van nanodeeltjes ten behoeve van levenscy-
clusanalyse, resulterend in verschillende publicaties in peer-reviewed tijd-
schriften. 
 
Anjoeka Pronk werkt sinds 2010 bij de afdeling Risk Assessment for Pro-
ducts in Development (RAPID) bij TNO op het gebied van blootstellings-
karakterisering en epidemiologie. Zij heeft de opleiding Milieuhygiene 
(Wageningen Universiteit) gevolgd en is gepromoveerd op arbeidsepide-
miologie aan de Universiteit Utrecht. Tijdens een postdoc aan het Natio-
nal Cancer Institute (VS) heeft zij zicht verder gespecialiseerd in bloot-
stellingskarakterisering van chemische stoffen in het milieu en de ar-
beidsomgeving en in epidemiologische analyses. Bij TNO heeft ze zich 
ontwikkeld tot coördinator van multidisciplinaire projecten, o.a. interven-
tiestudies in het arbeidsmilieu, health impact assessment, sensortoepas-
singen en exposoom onderzoek. 
 
Jan Harmen Kwantes is juridisch adviseur bij TNO op het gebied van vei-
ligheid en gezondheid op het werk. Zijn kennis ligt bij nationale en inter-
nationale wetgeving (ILO en EU) rond veiligheid en gezondheid, het Ne-
derlandse stelsel van sociale zekerheid (m.n. ziekteverzuim en re-
integratie) en bij aansprakelijkheid voor beroepsziekten en arbeidsonge-
vallen. Naast advisering is hij trainer en auteur m.b.t. bovengenoemde 
onderwerpen. Hij is betrokken geweest bij een aantal internationale pro-
jecten rondom veiligheid en gezondheid (o.a. in Estland, Turkije en Chi-
na). Op dit moment is hij bezig met een groot project voor het Ministerie 
van SZW inzake Arbo- en Warenwetcertificering. 
 
Jan Popma is senior onderzoeker Arbeid, Risico en Regulering aan de Uni-
versiteit van Amsterdam en daarnaast zelfstandig onderzoeker/publicist 
vanuit zijn eigen bedrijf New Risk Research. Jan studeerde wijsbegeerte 
en arbeidssociologie aan de Universiteit van Amsterdam (1989). In 2003 
is hij gepromoveerd op het proefschrift ‘Het arbo-effect van medezeggen-
schap’ (Universiteit Maastricht). Van 2003-2005 was hij onderzoe-
ker/adviseur arbeidsomstandigheden bij TNO Arbeid, met een focus op 
gevaarlijke-stoffenbeleid. Daarna werd hij onderzoeker bij de Universiteit 
van Amsterdam. Tussen 2011-2013 was hij, naast zijn aanstelling aan de 
UvA, beleidsadviseur arbeidsomstandigheden en gevaarlijke stoffen bij 
Bureau REACH (RIVM). 
 
Hilde Cnossen is senior projectleider (IPMA-C) en werkt sinds 1998 bij 
TNO. Zij is gespecialiseerd in het leiden van complexe projecten en heeft 
ervaring met het leiden van multidisciplinaire projecten op het gebied van 
o.a. blootstelling, voeding en gezondheid en risicomanagement met nati-
onale en internationale stakeholders in industrie en bij autoriteiten. Ze 
nam deel aan verscheidene Europese en internationaal gefinancierde pro-
jecten als coördinator en projectleider. Hilde is projectleider van de werk-
zaamheden die vanuit TNO voor dit onderzoek worden gedaan. 
 
Ric van Poll is sinds 1997 (senior) onderzoeker ‘Milieu en Gezondheid’ bij 
het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij is opgeleid 
als Gezondheidswetenschapper (Biologische Gezondheidkunde) aan de 
universiteit Maastricht. In 1997 is hij gepromoveerd aan de Rijksuniveri-
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 teit Groningen op een psychologisch besliskundige analyse van het begrip 
‘Stedelijke milieukwaliteit’. Hij heeft ervaring met de uitvoering van gro-
tere populatieonderzoeken (bijvoorbeeld Inventarisatie Verstoringen) en 
maatschappelijk/politiek gevoelige onderzoeken en dossiers (bijvoorbeeld 
AWACS-onderzoek, PX10-dossier) en is ervaren in het projectmanage-
ment van projecten waarbij meerdere disciplines/orgnisatie-eenheden 
zijn betrokken (bijvoorbeeld ‘Expertise Centrum Geluid’ en ‘Veehouderij 
One-Health’).  

9 Tijdsplanning 

De doorlooptijd van WP8 deel 1 bedraagt 9 maanden en loopt bij een 
start in januari 2016 door tot en met september 2016. In deze periode 
worden de 5 stappen van het onderzoeksplan uitgevoerd en in concept 
gerapporteerd. Het tijdpad is in Figuur 1 weergegeven, tezamen met het 
tijdspad van deelonderzoek 2. In de coördinatieregel (CO) wordt de orga-
nisatie van WP 8 uitgevoerd: de organisatie van en de afstemming tussen 
de delen van WP8 onderling en met het consortium, de andere WP-leiders 
en het projectteam. 
De oplevering van conceptrapportage en -producten (zie 6. Producten) 
aan de klankbordgroep is voorzien in oktober 2016.   
 

 

Figuur 1. Tijdpad voor WP8 ‘Normen en Recht op Bescherming’  deel 1 en 2, het 
algemene en het defensie-specifieke deel. Het tijdpad loopt globaal van 1 januari 
tot en met oktober 2016 (…… =  vakantieperiode). 

ID Task 
Mode

Task Name

1 WP 8: Normen en recht op Bescherming
2 WP 8 deel 1 Algemeen
3 1 Inventarisatie Algemeen
4 2 Inventarisatie Cr-6: normen, 

voorgeschreven en uitgevoerde 
bescherming

5 3 Inventarisatir Cr-6: effecten
6 4: integreren 1-2-3 een tijdlijn
7 5: opstellen rapportages 1  
8 6: Oplevering conceptrapportage
9 7: Finalisering Rapportages

10 8: Illustratieve film
11 Eindrapportage
12 WP 8 deel 2 Defensie -Specifiek
13 Document-analyse DA
14 analyse protocol
15 uitvoering documentanalyse
16 rapportage
17 concept tussenrapportage
18 Aanvullende Analyse AA
19 Informatie-analyse
20 interview protocol
21 Interviews
22 rapportage
23 Concept tussenrapportage
24 Vragenlijstonderzoek VO
25 onderzoeksopzet
26 gegevensverzameling
27 gegevensanalyse
28 rapportage
29 concept tussenrapportage
30 Rapportage RA
31 Rapportages + Producten
32 Conceptrapporten en -prod.
33 Coordinatie CO
34 PT-overleg 1 keer per maand
35 WP-overleg 1/twee weken

1-9

1-4

20-6

9-9

18-10

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter
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10 Begroting  

In onderstaande tabel zijn de fases, taken en producten van WP8.1 en de 
totale geraamde kosten vermeld voor de uitvoering van het huidige on-
derzoeksplan tot en met oplevering van finale producten.  
Geraamde kosten zijn exclusief BTW. Kosten zullen inclusief BTW gede-
clareerd worden. 
 
 
Taak Kosten (EUR) 
Beantwoording vraag 20 
- Inventarisatie en interpretatie gegevens m.b.t. 

Cr6 

58.000 

Beantwoording vraag 29 
- Inventarisatie en interpretatie gegevens m.b.t. 

verfcomponenten/CARC(1) 

p.m. 

Rapportage 
- Wetenschappelijk rapport (product 1) 
- Informatieblad voor niet-deskundigen (product 2) 

26.000 

Coördinatie en afstemming met 
- RIVM/consortium/klankbordgroep 
- Projectleiding onderzoek 
- QA 

22.000 

Becommentariëren van rapportages van andere WPs 
- (opgenomen in begroting voor Onderzoeksplan 

WP7.1) 

n.v.t. 

Film (product 3) 
- Script 

5.000 

Wetenschappelijke publicatie o.b.v. product 1(2) p.m. 
Totaal 111.000 (excl 

BTW) 
134.310 (incl 
BTW) 

 

(1) T.z.t. in overleg met RIVM en klankbordgroep bepalen welke vragen over verfcompo-
nenten beantwoord moeten worden. Hiervoor wordt dan in overleg een aanvullende begro-
ting opgesteld. 
(2) T.z.t. in overleg met RIVM en klankbordgroep bepalen of een wetenschappelijke publica-
tie op basis van product 1 wenselijk is. Het schrijven van een wetenschappelijke publicatie 
is niet opgenomen in de planning/doorlooptijd van dit deelonderzoek. 

11 Referenties  

1. Arbeidsomstandighedenwet. 
2. Arbeidsomstandighedenbesluit. 
3. Arbeidsomstandighedenregeling. In Bijlage XIII van de Arboregeling 

staat de Lijst van wettelijke grenswaarden. Hierin staat Chroom, in 
verschillende varianten, genoemd. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/geldigheidsdatum_03-11-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/geldigheidsdatum_03-11-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/geldigheidsdatum_03-11-2015
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 4. Veiligheidswet 1934. 
5. Veiligheidsbesluit voor fabrieken en werkplaatsen. 
6. Andere Algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen 

op basis van de Veiligheidswet 1934. 
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 BIJLAGE I: Vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire 
Commissie 

Het RIVM heeft de l i jst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarli jke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” voorgelegd aan de Paritaire 
Commissie vergadering van donderdag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie verga-
deringen van donderdag 11 juni 2015 en van donderdag 9 juli  2015 is de l i jst van onder-
zoeksvragen besproken.  
 
De volledige l i jst met onderzoeksvragen is hieronder weergegeven. De volgende categorie-
en en vragen zijn door de Paritaire Commissie op 11 juni 2015 en 9 juli  2015 vastgesteld om 
uitgewerkt te worden in onderzoeksplannen: 
• Categorie: Chroom-6, vraag 1-3 
• Categorie: CARC, vraag 4-6 
• Categorie: Blootstelling, vraag 7-10 
• Categorie: Kinetiek, vraag 11 
• Categorie: Effecten, vraag 12-17 en 18 
• Categorie: Normen/recht op bescherming, vraag 20-21 
• Categorie: Risico, vraag 22-27 
• Categorie: Medische testen/onderzoek, vraag 29-33 
• Categorie: Manier van onderzoek doen, vraag 34 
 
De vragen 19 (schadelijke effecten op milieu door chroom-6 en/of CARC) en 28 (juridische 
vragen en vragen over aansprakelijkheid) zijn in deze vergaderingen nog niet vastgesteld 
om uitgewerkt te worden in onderzoeksplannen door de Paritaire Commissie. 
 
Introductie 
 
De l i jst van onderzoeksvragen voor het RIVM-onderzoek “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarli jke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” is gebaseerd op de verzamelde 
vragen van alle belanghebbenden, waaronder (ex-)medewerkers van Defensie, Ministerie 
van Defensie, kamerbrieven en kamervragen, vakbonden, register-experts, letselschade 
advocaten, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en Onderzoeksraad voor de Veil ig-
heid.  
 
Op dit moment is deze l i jst van onderzoeksvragen een groeidocument omdat het verzame-
len van vragen van belanghebbenden nog door gaat. 
 
Alle vragen die door belanghebbenden zijn gesteld zijn gecategoriseerd. Alle verzamelde 
vragen van alle belanghebbenden zijn vertaald naar een (kortere) l i jst met onderzoeksvra-
gen, waarin al deze verzamelde vragen zijn verwerkt. Ook de onderzoeksvragen zijn op de-
zelfde wijze gecategoriseerd als de vragen van belanghebbenden, waardoor het transparant 
is welke vragen zijn gebruikt voor het formuleren van welke onderzoeksvragen.  
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 Als onderzoeksvragen zijn twee typen onderzoeksvragen te onderscheiden: 
a) Onderzoeksvragen die met algemeen (wetenschappelijk) l iteratuuronderzoek kunnen 

worden beantwoord. Dit zi jn onderzoeksvragen die niet specifiek voor de Defensie si-
tuatie hoeven te zijn. 

b) Specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situatie.  
Beantwoording van deze specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situa-
tie kan betekenen dat informatie op basis van onderzoeksvragen (a) en (b) gecombineerd 
moeten worden. Het signaleren van onvolledigheden in de kennis en informatie maakt ook 
deel uit van het beantwoorden van onderzoeksvragen, evenals het bepalen van de nood-
zaak tot verder onderzoek. 
 
Als er in de onderzoeksvragen wordt gesproken over (ex-)medewerkers van Defensie dan 
betekent dat in de bredere zin ook uitzendkrachten en burgerpersoneel dat niet in dienst 
was bij Defensie, maar die wel werkzaamheden hebben uitgevoerd voor Defensie.  
 
De vragen zijn opgesteld voor chroom-6 en CARC. Voor andere gevaarli jke stoffen zouden 
dezelfde onderzoeksvragen opgesteld kunnen worden. 
Het RIVM coördineert het onderzoek en dit kan betekenen dat specifieke vragen ook door 
andere partijen/experts buiten het RIVM kunnen worden beantwoord. 
 
Onderzoeksvragen 
 
Hieronder staan de onderzoeksvragen per categorie, en per categorie is het onderscheid 
gemaakt tussen vragen die met algemeen (wetenschappelijk) l iteratuur kunnen worden 
onderzocht (zogenaamde algemene vragen) en specifieke vragen met betrekking tot de De-
fensie situatie (zogenaamde vragen mbt Defensie situatie). 
 
CHROOM-6 
Algemene vragen 
1. Wat is chroom(-6)? 

a. Wat zijn de verschijningsvormen van chroom? 
b. Heeft chroom een essentiële functie in het l ichaam? 
c. Wat zijn de eigenschappen van chroom-6 (o.a. fysisch- chemische eigenschappen)? 
d. Waar wordt chroom-6 toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
2. Welke producten waarmee bij Defensie is gewerkt bevatten chroom-6 (per locatie, 

werkzaamheden, ti jdsperiode)? 
3. Welke gehaltes aan chroom-6 bevatten deze producten (per locatie, werkzaamheden, 

ti jdsperiode)? 
 
CARC (chemical agent resistant coating) 
Algemene vragen 
4. Wat is CARC? 

a. Wat is de samenstell ing van CARC? 
b. Wat zijn de eigenschappen van CARC (o.a. fysisch- chemische eigenschappen)? 
c. Waar wordt CARC toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
5. Welke producten zijn bij Defensie gebruikt als CARC (per locatie, werkzaamheden, 

ti jdsperiode)?  
6. Wat was de samenstell ing van deze producten (per locatie, werkzaamheden, ti jdsperi-

ode)?  
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 BLOOTSTELLING 
Algemene vragen 
7. Hoe kun je met chroom-6 en/of CARC in contact komen? 

a. In welke materialen/producten zit chroom-6 en/of CARC, incl. de producten die 
door de consument worden gebruikt? 

b. Wat is de blootstell ing aan chroom-6 (inhalatoir, dermaal en oraal) via de leefom-
geving of levensstijl  (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

c. In welke arbeidssituaties, bij welke werkzaamheden en in welke ti jdsperiodes (bui-
ten Defensie) is blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC mogelijk (inhalatoir, der-
maal en oraal) en wat is daarbij de blootstell ing? 

Vragen mbt Defensie situatie 
8. Wat was/is de blootstell ing (inhalatoir, dermaal en oraal) aan chroom-6 en/of CARC 

voor (ex-)medewerkers van Defensie? 
Gebruikmakend van beschikbare informatie (uit documenten van Ministerie van Defen-
sie en gesprekken met (ex-)werknemers en eventueel vervolgonderzoek) over: 
- locatie 
- functie 
- werkzaamheden 
- werkomstandigheden 
- blootstell ingsduur 
- ti jdsperiode 
- beschermingsmaatregelen 

9. Aan welke andere gevaarli jke stoffen werden (ex-)medewerkers van Defensie blootge-
steld? 

10. Wat was/is de blootstell ing (inhalatoir, dermaal en oraal) aan deze andere gevaarli jke 
stoffen? 
 

KINETIEK 
Algemene vragen 
11. Wat doet het l ichaam met chroom-6 en/of CARC? 

a. Opname 
b. Verdeling 
c. Omzetting 
d. Uitscheiding 

 
EFFECTEN 
Algemene vragen 
12. Welke effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstell ing aan chroom-6 en/of 

CARC? En wat is de ti jdsduur tussen blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC en openba-
ren van de effecten op de gezondheid? 

13. In hoeverre zijn er nog onvolledigheden in de kennis en informatie met betrekking tot 
effecten op de gezondheid en relatie met blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

14. Welke effecten op de gezondheid voor familieleden en nageslacht zijn gerelateerd aan 
blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

15. Welke zeer vroege effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC? 

16. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 
en/of CARC sprake van een interactie met leefomgeving, levensstijl  en genetische ach-
tergrond (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

17. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 
en/of CARC sprake van een interactie met andere gevaarli jke stoffen? 
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 Vragen mbt Defensie situatie 
18. Welke effecten op de gezondheid worden er gerapporteerd door (ex-)medewerkers 

van Defensie (gespecificeerd voor locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandighe-
den, blootstell ingsduur, ti jdsperiode)? 

19. Worden schadelijke effecten op het milieu door gebruik chroom-6 en/of CARC ook on-
derzocht? Zo ja, wat zijn deze effecten? 

 
NORMEN/RECHT OP BESCHERMING 
Algemene vragen 
20. In de ti jd: 

a. Sinds wanneer is er bekend dat chroom-6 en/of CARC schadelijk is voor de gezond-
heid (op basis van wetenschappelijke l iteratuur)? 

b. Wat waren/zijn normen van chroom-6 en/of CARC voor de algemene populatie? 
c. Wat zijn de gezondheidskundige adviezen geweest voor arbeidsnormering van 

chroom-6 en/of CARC?  
d. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC voor werkne-

mers die met chroom-6 en/of CARC werken? 
e. Met welke beschermingsmaatregelen diende/dient een werkgever zijn werkne-

mers tegen blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC te beschermen (stand van de 
techniek)? 

f. In hoeverre waren bovenstaande punten afwijkend voor andere (commerciële) or-
ganisaties vergeleken met de situatie bij Defensie? 

Vragen mbt Defensie situatie 
21. In de ti jd: 

a. Sinds wanneer is er bij (de verschil lende lagen bij) Defensie bekend dat chroom-6 
en/of CARC schadelijk is voor de gezondheid? Hoe werd dat bekend gemaakt bin-
nen Defensie of hoe werden (ex-)medewerkers van Defensie hierover geïnfor-
meerd?  

b. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC voor (ex-
)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En zijn deze na-
geleefd? 

c. Wat waren/zijn de gebruiken binnen Defensie voor (ex-)werknemers van Defensie 
die met chroom-6 en/of CARC werken? En zijn deze nageleefd? 

d. Wat was/is het arbogericht beleid binnen Defensie voor (ex-)werknemers van De-
fensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

e. Wat was/is de zorgplicht van Defensie voor (ex-)werknemers van Defensie die met 
chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

f. Welke beschermingsmaatregelen werden/worden bij Defensie toegepast om (ex-
)medewerkers van Defensie te beschermen tegen blootstell ing aan chroom-6 en/of 
CARC (afhankelijk per locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden en 
tijdsperiode) (stand van de techniek)?  

g. Welke afwegingen hebben plaatsgevonden over het al dan niet bli jven toepassen 
van chroom-6 en/of CARC, toen de effecten op de gezondheid bekend werden? 
Wie was daarvoor verantwoordelijk?  

h. Wat was de rol/verantwoordelijkheid met betrekking tot het naleven van nor-
men/arbowetgeving/arbogerichtbeleid/zorgplicht van: 
- Nederlandse Ministerie van Defensie 
- Amerikaanse Ministerie van Defensie 
- Arbeidsinspectie 
- leiddinggevenden 
- veil igheidsfunctionarissen 
- bedrijfs/huisartsen bij Defensie 
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 - toezicht op werkvloer 
- medezeggensschapsraad 
- (ex-)werknemer van Defensie 

i. Welk beleid is er voor het bli jven toepassen van chroom-6 en/of CARC in de toe-
komst? 

 
RISICO 
Algemene vragen 
22. Hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die ge-

relateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 
23. Zijn er blootstell ingen aan andere gevaarli jke stoffen die mogelijk deze relatie tussen 

effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC beïnvloeden? Zo 
ja, hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die 
gerelateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC in combinatie met de 
blootstell ing aan die andere gevaarli jke stoffen?  

24. Beïnvloedt leefomgeving, levensstijl  of genetische achtergrond (o.a. voeding, roken, 
water, buitenlucht) deze relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC? Zo ja, hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effec-
ten op de gezondheid die gerelateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of 
CARC in combinatie met leefomgeving, levensstijl of genetische achtergrond (o.a. voe-
ding, roken, water, buitenlucht)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
25. Wat is het risico op effecten op gezondheid als gevolg van blootstell ing aan chroom-6 

en/of CARC voor (ex-)medewerkers van Defensie, gegeven locatie, functie, werkzaam-
heden, werkomstandigheden, blootstell ingsduur, ti jdsperiode, beschermingsmaatrege-
len en andere blootstell ingen?  
(uitgangspunt hierbij is het risico op de gezondheid als gevolg van blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC) 

26. Hoe aannemelijk is het dat een door een (ex-)medewerker van Defensie gerapporteerd 
effect op de gezondheid het gevolg is van blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC, ge-
geven locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden, blootstell ingsduur, 
ti jdsperiode, beschermingsmaatregelen en andere blootstell ingen? 
(uitgangspunt hierbij is de aanwezigheid van een effect op de gezondheid en aanneme-
li jkheid door blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC) 

27. Is het mogelijk om een epidemiologisch onderzoek uit te voeren naar blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC en effecten op de gezondheid? Vereisten hiervoor zijn een duide-
li jk gedefinieerde studiepopulatie, objectieve blootstell ingskarakterisering, en objectie-
ve gezondheidskarakterisering. 

 
AANSPRAKELIJKHEID/JURIDISCH 
Vragen mbt Defensie situatie 
28. Wat is de procedure naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek? 

- Aansprakelijkheid Defensie 
- Erkenning 
- Bewijslast 
- Schadevergoeding 
- Verjaring 
- Nabestaanden 
- Hypotheek 
- Zorgverzekering 
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 MEDISCHE TESTEN/ONDERZOEK 
Algemene vragen 
29. Kan blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC in het l ichaam worden aange-

toond/gemeten 
(zowel ti jdens blootstell ingsperiode als achteraf)? 

30. Kan (l ichamelijk) medisch onderzoek uitwijzen of een bepaald effect op de gezondheid 
gerelateerd is aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

Vragen mbt Defensie situatie 
31. Wanneer heeft Defensie welk (l ichamelijk) medisch onderzoek voor (ex-)medewerkers 

van Defensie aangeboden? Welke afwegingen hebben plaatsgevonden voor de keuze 
hiervoor? 

32. Wie bepaalt welke (medische) onderzoeken worden uitgevoerd voor (ex-)medewerkers 
van Defensie? 
- kosten 
- op welke termijn 
- wie voert deze onderzoeken uit 
- communicatie hierover 

33. Wat is de procedure voor het consulteren van een arts door (ex-)medewerker van De-
fensie met betrekking tot: 
- rol huisarts en bedrijfsarts 
- blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC 

 
MANIER VAN ONDERZOEK DOEN RIVM-ONDERZOEK 
34. Hoe ziet de procedure voor het uitvoeren van het RIVM-onderzoek eruit met betrek-

king tot: 
- taken RIVM 
- transparantie RIVM-onderzoek 
- rol paritaire commissie 
- rol Ministerie van Defensie 
- rol GGD onderzoek 
- rol andere (onafhankelijke) wetenschappers / onderzoeken 
- duur onderzoek 
- financiering onderzoek 
- ti jdsperiode onderzoek 
- registratie voor het onderzoek 
- opstellen onderzoeksvragen 
- gebruik van informatie van (ex-)medewerkers 
- werving (ex-)medewerkers van Defensie 
- betrokkenheid (ex-)medewerkers van Defensie 
- informatievoorziening naar (ex-)medewerkers van Defensie 
- beantwoorden van vragen 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

V ersie: 3  Status: Concept Pagina 22 van 23 
 

 

WP1: Algehele coördinatie en management 
WP leader: RIVM 

WP3: Algemene vragen en blootstelling al-
gemeen chroom-6 en CARC en producten 
Defensie situatie 
WP leader: RIVM 

WP4: Blootstelling Defensie situatie 
WP leader: Universiteit Utrecht 
 

 
 

WP5: Effecten 
WP leader: RIVM 
 
• Literatuuronderzoek 

 
• Gerapporteerde effecten Defensie situatie 

en mogelijkheid epidemiologisch onderzoek 

WP2: Manier van onderzoek doen RIVM-
onderzoek 
WP leader: RIVM 

BIJLAGE II: Beschrijving consortium en werkpakketten 
(WP’s)  

Per WP is  er een WP-leider, die verantwoordelijk is voor uitvoer van het onderzoek binnen het WP. 
Daarnaast zijn er per WP één of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van deel-
onderzoeken binnen het WP. De vraagnummers verwijzen naar de vraagnummers in de lijst met ge-
priori teerde en vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

WP6: Risico Defensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

Vraag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Trekker: 
RIVM 

Vraag 12-17, 22-24. Trekker: RIVM 

Vraag 18, 27. Trekker: RIVM 

Vraag 34. Trekker: RIVM 

Vraag 25-26. Trekker: RIVM 

Vraag 8, 9, 10. Trekker: Universiteit 
van Utrecht 
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WP9: Aansprakelijkheid/juridisch 
WP leader:  

WP7: Medische testen/onderzoek 
WP leader: RIVM 
 
• Algemene vragen medische tes-

ten/onderzoek 
 
• Defensie specifieke vragen medische tes-

ten/onderzoek 

WP8: Normen/recht op bescherming De-
fensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

• Normen/recht op bescherming algemeen 
 

• Normen/recht op bescherming Defensie 
situatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NB. WP9 i s  wel al ingericht. Vraag 28 i s echter nog niet vastgesteld door de Paritaire Commissie om 
ui tgewerkt te worden in een onderzoeksplan. 
 
 

Vraag 28. Trekker: 

Vraag 29, 30. Trekker: TNO 

Vraag 31-33. Trekker: RIVM 

Vraag 20. Trekker: TNO 

Vraag 21. Trekker: RIVM 
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 Samenvatting onderzoeksplan 

Het werkpakket 8 ‘Normen en Recht op Bescherming’ gaat in op wat er 
bekend was en is in de wetenschap, het bedrijfsleven en de defensieor-
ganisatie over het gebruik, de regelgeving en de naleving hiervan in rela-
tie tot het gebruik van chroom-6 en CARC. Het werkpakket bestaat uit 
twee delen. In dit onderzoeksplan wordt deel 2, het Defensie-specifieke 
deel, beschreven. Het defensie-specifieke deel heeft betrekking op de na-
leving van de wet- en regelgeving binnen defensie in de omgang met 
chroom-6 en CARC op de 5 POMS-sites. Om hier zicht in te krijgen analy-
seren we beschikbare documenten, interviewen we inhouds- en ervaring-
deskundigen (oud POMS-site medewerkers en actief defensiepersoneel) 
en bevragen we oud-POMS-site medewerkers hierover met behulp van 
een on-line vragenlijst.  
Aan de hand van een op te stellen analyseprotocol screenen we de docu-
menten die aangedragen zijn door defensie en (oud)medewerkers van 
defensie en door het CAOP zijn samengebracht. Hierbij wordt gekeken 
naar type document en naar de inhoud van het document. Dit vormt de 
basis voor de tijdlijn over de naleving van wet- en regelgeving. Per 
POMS-site wordt een tijdlijn opgesteld. 
Met behulp van interviews wordt verdiepende en/of ontbrekende informa-
tie achterhaald. Hiertoe zullen ervaringsdeskundigen en inhoudsdeskun-
digen (oud-POMS-site medewerkers en actief defensiepersoneel) volgens 
een standaard interviewprotocol worden bevraagd. Eventueel wordt aan-
vullende documentatie gezocht en of opgevraagd. 
De informatie uit de documenten en interviews vormt de basis voor een 
vragenlijstonderzoek. Dit is ter toetsing en aanvulling van het gevonden 
beeld op basis van de documenten. Hiervoor worden alle oud-
medewerkers van de POMS-sites uitgenodigd. De vragenlijst kan via in-
ternet worden ingevuld. Deelname is anoniem, niemand zal op basis van 
gerapporteerde informatie herkenbaar zijn. 
Na start van het onderzoek bedraagt de geplande doorlooptijd van het 
onderzoek 10 maanden. 

Publiekssamenvatting onderzoeksplan 

Deel 2 van werkpakket 8 ‘Normen en Recht op Bescherming’ gaat in op 
de naleving van regels binnen defensie in de omgang met chroom-6 en 
CARC op de 5 POMS-sites. Om hier zicht in te krijgen analyseren we be-
schikbare documenten, interviewen we inhouds- en ervaringsdeskundigen 
(oud-POMS-site medewerkers en actief defensiepersoneel) en bevragen 
we oud-POMS-site medewerkers hierover met behulp van een online vra-
genlijst. Het onderzoek duurt 10 maanden. 

1 Algemene inleiding 

1.1 Organisatie van het onderzoek 

Het ministerie van Defensie heeft aan het RIVM gevraagd om te onder-
zoeken wat de mogelijke effecten voor de gezondheid zijn voor (ex-) me-
dewerkers van Defensie na gebruik van chroomhoudende verf en Chemi-
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 cal Agent Resistant Coating (CARC). Chroomhoudende verf en CARC wor-
den door Defensie gebruikt om militaire voertuigen te behandelen tegen 
corrosie en chemische stoffen. De (ex-)medewerkers melden verschillen-
de typen gezondheidsklachten, waarbij zij zich afvragen of die het gevolg 
zijn van de werkzaamheden met chroomhoudende verf en CARC. Vooral 
op POMS-locaties (Prepositioned Organisational Material Storages) van de 
NAVO werden deze stoffen gebruikt. De POMS-locaties bevinden zich in 
Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel. Maar 
POMS-medewerkers zijn mogelijk ook aan andere gevaarlijke stoffen 
blootgesteld. Op andere locaties zijn echter ook chroomhoudende verf en 
CARC gebruikt, alsmede andere gevaarlijke stoffen.  
Het onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de POMS-locaties en 
op blootstelling aan chroom-6 en CARC. Het RIVM zal bij het onderzoek 
ook andere organisaties en onderzoekers met relevante kennis betrekken 
voor zover nodig om het onderzoek zorgvuldig uit te voeren. Het onder-
zoek wordt gecoördineerd door het RIVM en uitgevoerd door een consor-
tium van onderzoeksinstituten. Communicatie door het consortium over 
het onderzoek wordt gecoördineerd door en afgestemd met het RIVM. 
Het consortium krijgt vertrouwelijke informatie tot zijn beschikking. Door 
het deelnemen aan het consortium verbinden consortiumpartijen zich aan 
de toepasselijke regels omtrent geheimhouding die ook voor rijksambte-
naren gelden. Elke consortiumpartij zal bij de uitvoer van het onderzoek 
de benodigde maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid, beschikbaar-
heid en integriteit van gegevens te garanderen. De werkwijze van het 
consortium en de afspraken binnen het consortium worden beschreven in 
een consortium agreement. 
Het onderzoek wordt begeleid door een Paritaire Commissie bestaande uit 
vier vertegenwoordigers van zowel werkgevers- als werknemerszijde, een 
onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk (wetenschappelijk) expert. 
Het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen OverheidsPersoneel) verzorgt 
het secretariaat van de Paritaire Commissie.  
Het onderzoek wordt getoetst door een inhoudelijke klankbordgroep.  
De resultaten zullen breed beschikbaar zijn, ook voor andere partijen dan 
de consortiumpartijen. 
 
1.2 Onderzoeksvragen 

Alle (ex-)medewerkers van Defensie die zich hebben geregistreerd bij het 
CAOP of ABP zijn uitgenodigd om hun vragen door te geven voor het on-
derzoek. Ook andere belanghebbenden, zoals vakbonden, Defensie, re-
gister-experts, letselschade-advocaten, Onderzoeksraad voor de Veilig-
heid en Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, hebben hun vragen 
doorgegeven. Vragen zijn ook afkomstig uit de 12 informatiebijeenkom-
sten die in het najaar van 2014 en begin 2015 zijn georganiseerd voor 
(ex-)medewerkers.  
Er zijn meer dan 1.000 vragen doorgegeven om te onderzoeken. Alle 
doorgegeven vragen zijn geanalyseerd en gebundeld in onderzoeksvra-
gen. Tot nu toe heeft dat geleid tot het opstellen van 34 onderzoeksvra-
gen.  
Het RIVM heeft de lijst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidson-
derzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en 
CARC” voorgelegd aan de Paritaire Commissie-vergadering van donder-
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 dag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie-vergaderingen van 
donderdag 11 juni 2015 en van donderdag 9 juli 2015 is de lijst van on-
derzoeksvragen besproken.  
De volledige lijst met onderzoeksvragen is bijgevoegd in bijlage I. 
Het vaststellen van onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie is een 
belangrijke stap in het onderzoek omdat onderzoeksvragen de basis vor-
men voor de onderzoeksplannen en het onderzoek. De vastgestelde on-
derzoeksvragen geven aan welke vragen prioriteit hebben.  
 
1.3 Uitvoering van het onderzoek 

Het RIVM betrekt ook andere onderzoeksinstituten met relevante kennis 
bij het onderzoek voor zover nodig om het onderzoek zorgvuldig uit te 
voeren. Het onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM en wordt uit-
gevoerd door een consortium van onderzoeksinstituten. Het consortium is 
ingericht op basis van de lijst van opgestelde onderzoeksvragen. De on-
derzoeksinstituten in het consortium hebben de relevante en aantoonbare 
expertise die nodig is voor het onderzoeken en beantwoorden van de 
vastgestelde onderzoeksvragen. Daarom vormt en coördineert het RIVM 
een onderzoeksconsortium. De verantwoordelijkheid bij het inrichten van 
het consortium ligt bij het RIVM. Het consortium ontwerpt en voert het 
onderzoek uit.  
 
De consortiumpartijen zijn: 
• RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 
• Universiteit Utrecht 
• TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek) 
 
Op basis van de lijst van onderzoeksvragen is een aantal zogenaamde 
werkpakketten (WP) ingericht voor het onderzoeken van bij elkaar ho-
rende onderzoeksvragen, zie bijlage II. Per WP is er een WP leider die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het onderzoek binnen het WP, 
en per WP zijn er een of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van deelonderzoeken binnen het WP.  
Onderzoeksvragen die door de Paritaire Commissie zijn vastgesteld wor-
den door het consortium uitgewerkt in verschillende onderzoeksplannen 
per deelonderzoek (gebaseerd op de verschillende WP’s).  
 
2 Doel van WP8 

Het algemene doel van WP8 is het verzamelen van informatie waarmee 
de onderliggende vragen voor de onderzoeksvraag 20 en 21 ‘Normen en 
Recht op bescherming’ zo goed mogelijk beantwoord kunnen worden. 
 
Hiertoe dienen de resultaten van dit werkpakket een zo goed mogelijk 
inzicht te geven in een aantal tijdlijnen:  
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 1. wetenschappelijke kennis  op het gebied van humane gezondheidsef-
fecten van chroom-6 en CARC, 

2. Arbo-(hygiënische, rechtelijke) ontwikkeling van omgaan met 
chroom-6 en CARC waarbij verschillende niveaus zouden moeten 
worden onderscheiden:  
a. ontwikkeling van Arbowetgeving in de tijd t.a.v. chemische stof-

fen in generieke zin,  
b. idem voor carcinogene stoffen en  
c. idem voor chroom-6. 

3. toepassing en handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van 
gebruik van chroom-6 en CARC in het arbeidsproces op de 5 POMS-
sites. 

Op basis van deze informatie moeten de vragen in WP8 onder 20 en 21 
beantwoord kunnen worden dan wel duidelijk worden welke de hiaten in 
kennis zijn. 
 
WP 8 bestaat uit twee deelonderzoeken waarbij deelonderzoek 1 de con-
text vormt voor deelonderzoek 2: 
• Deelonderzoek 1: Algemeen; dit deelonderzoek  heeft als doel inzicht 

te geven in de tijdlijn van het in de wetenschappelijke literatuur be-
kend worden van de gezondheid schadende effecten van chroom-6 en 
CARC en hoe dit is vertaald naar normen , gezondheidskundige advie-
zen en beschermingsmaatregelen voor de bevolking en voor werkne-
mers in het algemeen (in het bijzonder tijdlijn 1 en 2) . Aan dit on-
derdeel ligt de onderzoeksvraag 20 ten grondslag. Dit deelonderzoek 
wordt elders beschreven. Het wordt door TNO uitgewerkt en uitge-
voerd.  

• Deelonderzoek 2: Defensie-specifiek; dit deelonderzoek heeft als doel 
inzicht te geven in de toepassing en handhaving van wet- en regelge-
ving op het gebied van gebruik van chroom-6 en CARC  in het Defen-
sie arbeidsproces (in het bijzonder tijdlijn 3). Aan dit onderdeel ligt 
onderzoeksvraag 21 ten grondslag. Dit deelonderzoek wordt door het 
RIVM uitgewerkt en uitgevoerd en wordt hierna beschreven. 

Deelonderzoek 1 is algemeen van karakter (algemene bevolking, werken 
met chroom-6 in het algemeen) en gaat meer de breedte in, deelonder-
zoek 2 is defensie-specifiek en gaat meer de diepte in door binnen de De-
fensieorganisatie nader in te gaan op werken met chroom-6 en CARC op 
de POMS-sites. Hierbij zijn de resultaten uit deelonderzoek 1 nodig als 
context voor de resultaten uit deel 2. 
 
2.1 'Doel van WP 8 deel 2: defensie-specifiek onderzoeksplan 

Het doel van deel 2 : defensie-specifieke deel is onderdeel drie van de 
doelstelling van WP8 (zie onder 1):  
 
‘Stel een tijdlijn op die inzicht geeft in toepassing en handhaving van wet- 
en regelgeving op het gebied van gebruik van chroom-6 en CARC in het 
arbeidsproces in (elk van) de 5 POMS-sites, waarmee de deelvragen van 
de onderzoeksvraag 21 (zie 3). Onderzoeksvragen van dit onderzoeks-
plan) beantwoord kunnen worden dan wel dat blijkt dat de informatie 
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 daarvoor ontbreekt. In dit laatste geval wordt aangegeven hoe deze in-
formatie mogelijkerwijs verkregen zou kunnen worden’1. 
 
In ‘plaats’ richt dit deel zich vooralsnog op de 5 POMS-sites in Brunssum, 
Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden, Ter Apel. In ‘tijd’ is dit WP be-
paald door de opening van de eerste POMS-site in 1983 tot en met de 
sluiting van de laatste POMS-site (30 september, 2006). In ‘persoon’ richt 
dit deel zich op alle oud-POMS-site medewerkers.  
Een bijkomend doel is het ontwerpen van een onderzoeksprotocol waar-
mee ook andere stoffen en/of andere locaties in de toekomst onderzocht 
kunnen worden. 
 
3 Onderzoeksvragen van WP8 

De (Defensie-)specifieke vragen in onderzoeksvraag 21 ‘Normen en Recht 
op Bescherming zijn door de Paritaire Commissie vastgesteld en als volgt 
door het projectteam overgenomen:  
 
a. Sinds wanneer is er bij (de verschillende lagen (stafdienst ministe-

rie/defensie organisatie, stafdienst POMS, uitvoerenden POMS) bij) 
Defensie bekend dat chroom-6 en/of CARC schadelijk is voor de ge-
zondheid? Hoe werd dat bekend gemaakt binnen Defensie of hoe 
werden (ex-)medewerkers van Defensie hierover geïnformeerd?  

b. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC 
voor (ex-)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC 
werken? En zijn deze nageleefd? 

c. Wat waren/zijn de gebruiken (mores) binnen Defensie voor (ex-) 
werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken?  

d. Wat was/is het arbogericht beleid binnen Defensie voor (ex-
)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En 
is dit nageleefd? 

e. Wat was/is de zorgplicht van Defensie voor (ex-)werknemers van De-
fensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

f. Welke beschermingsmaatregelen werden/worden bij Defensie toege-
past om (ex-)medewerkers van Defensie te beschermen tegen bloot-
stelling aan chroom-6 en/of CARC (afhankelijk per locatie, functie, 
werkzaamheden, werkomstandigheden en tijdsperiode)?  

g. Welke afwegingen hebben plaatsgevonden over het al dan niet blij-
ven toepassen van chroom-6 en/of CARC, toen de effecten op de ge-
zondheid bekend werden? Wie was daarvoor verantwoordelijk?  

h. Wat was de rol/verantwoordelijkheid met betrekking tot het naleven 
van normen/arbowetgeving/arbogerichtbeleid/zorgplicht van: 
• Nederlandse ministerie van Defensie/Defensie-organisatie, 
• Amerikaanse ministerie van Defensie/Defensie-organisatie,  
• Arbeidsinspectie, 
• Leidinggevenden,  
• Veiligheidsfunctionarissen, 

                                                 
1 Gericht op een feitelijke beschrijving van beleid, procedures, werkvoorschriften/gebruik persoonlijke bescher-

mingsmiddelen. Een beoordeling van de toereikendheid van de procedures et cetera  valt niet binnen het bereik 

van WP8 deel 2 . 
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 • Bedrijfs-/huisartsen bij Defensie,  
• Toezicht op werkvloer,  
• Medezeggenschapsraad,  
• (Ex-)werknemer van Defensie 
• Fabrikanten/Leveranciers 

i.  Welk beleid is er voor het blijven toepassen van chroom-6 en/of 
CARC in de toekomst?2 

 
4 Methode 

Op de website ‘Alle documenten over CARC en Chroom-6’3 heeft het mi-
nisterie van Defensie relevante documenten die openbaar zijn onderge-
bracht. Dit overzicht vormt een belangrijke bron van informatie voor dit 
WP maar is niet de enige bron. De documenten gaan terug tot het jaar 
1985 en betreffen gepubliceerde documenten. De vraag is of hierin ook 
alle relevante documenten zijn opgenomen, bijvoorbeeld: er zijn geen 
documenten uit het jaar 1984 en 1986 beschikbaar. Daarnaast heeft het 
CAOP documenten van (oud)werknemers ontvangen en opgeslagen in 
een Document Management Systeem (DMS) dat toegankelijk is gemaakt 
voor de onderzoekers. Ook dit bestand vormt een belangrijke informatie-
bron voor dit WP. Daarnaast zullen de onderzoekers andere relevante 
bronnen die ze gedurende het onderzoek tegenkomen meenemen in het 
onderzoek. 
De kwaliteit van het onderzoek is in belangrijke mate afhankelijk van de 
kwaliteit van het datamateriaal, dat is: de volledigheid en de betrouw-
baarheid van de aangeleverde informatie van de bronnen – om mee te 
beginnen van de door Defensie en (oud)medewerkers aangeleverde do-
cumenten – en de inhoud en toereikendheid van die informatie. Door het 
gecombineerd gebruik van verschillende onderzoeksmethodieken probe-
ren we onderzoeksresultaten van een zo hoog mogelijke kwaliteit te ver-
krijgen. 
Voor het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor de beantwoor-
ding van de vragen worden drie onderzoeksmethoden toegepast:  
4.1 Documentanalyses (DA), 
4.2 Aanvullende Analyses (onder andere interviews) (AA) en  
4.3 Vragenlijstonderzoek (VO).  
 
4.1 Documentanalyse (DA) 

De analyses van de relevante documenten is het startpunt van het onder-
zoek en zal ook leidend zijn voor de inhoud en werkzaamheden van de 2 
andere methoden. Allereerst wordt een analyseprotocol opgesteld aan de 
hand waarvan de documenten worden gescreend. Screening gebeurt op 
bestandniveau (bijvoorbeeld type document: Arbojaarplan/Risico Inven-
tarisatie en Evaluatie (RI&E’s) of verslagen BedrijfsGezondheidskundige-
Dienst/Arbodienst, verslagen OnderdeelsOverlegOrganen (OOO, mede-
zeggenschapscommissies)) en op documentniveau (inhoudsanalyse). Uit 
de documentanalyses wordt op basis van de weergegeven feiten een 
                                                 
2 V oor de POMS-sites, focus van dit onderzoeksplan, is  vraag  -i- niet meer relevant. 
3 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/chroomverf/documenten/publicaties/2014/10/30/alle-documenten-

over-carc-en-chroom-6-op-jaartal 
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 beeld gereconstrueerd hoe defensie (werkgever – werknemer) omging 
met de beschikbare kennis en verplichtingen (normen, wet- en regelge-
ving en handhaving/uitvoering). Daarnaast wordt de context geschetst 
waarin deze normen, wet- en regelgeving en handhaving/uitvoering 
plaatsvonden. Dit zal per POMS-site worden uitgevoerd en worden weer-
gegeven en toegelicht in een tijdlijn. De relevante documenten zijn de 
documenten die door Defensie/het CAOP zijn verzameld en beschikbaar 
gemaakt voor de onderzoekers. Indien nodig zullen aanvullende docu-
menten worden opgevraagd en in de analyse worden meegenomen, zie 
ook 4.2 Aanvullende Analyse. Uit deze analyse ontstaat een eerste beeld 
(‘papieren werkelijkheid’) en zicht op aard en omvang van ontbrekende 
informatie (‘witte vlekken’). Dit is ook het moment in tijd waarop de ‘pa-
pieren werkelijkheid Algemeen (WP8 deel 1, onderdeel 1: Inventarisatie 
Algemeen)’ voor het eerst wordt vergeleken met ‘papieren werkelijkheid 
Defensie (WP8 deel 2)’: de twee tijdlijnen worden op elkaar gelegd en 
met elkaar vergeleken. 
 
4.2 Aanvullende Analyses (AA) 

Deze fase bestaat uit het verkrijgen en analyseren van aanvullende in-
formatie op basis van interviews en groepsgesprekken en eventueel aan-
vullende documenten die hieruit naar voren komen of nog worden opge-
spoord. (Voor de analyse van de documenten zie hierboven (4.1 DA)). 
Doel van de interviews en groepsgesprekken is enerzijds het aanboren 
van kennis die niet aan de bovengenoemde bronnen kan worden ontleend 
(aanvullen van ‘witte vlekken’, zie DA). Anderzijds vormt het een eerste 
toetsing van de in de documenten beschreven situatie aan de door res-
pondenten ervaren feitelijke situatie. Het belangrijkste doel is het aanvul-
len van de ontbrekende informatie. Daartoe zal dus geen willekeurige 
respresentatieve steekproef van oud POMS-medewerkers worden getrok-
ken maar een specifieke selectie worden gemaakt. We streven hierbij wel 
na dat met zoveel mogelijk mensen (naar functie, naar tijdperiode,  naar 
locatie) wordt gesproken. De uiteindelijke toetsing van de bevindingen uit 
de DocumentAnalyse (DA) en Aanvullende Analyse (AA) vindt overigens 
plaats met behulp van een vragenlijstonderzoek waarbij alle oud-POMS-
site-medewerkers worden uitgenodigd deel te nemen (zie 4.3 Vragenlijst-
onderzoek). Voor de interviews wordt een interviewprotocol opgesteld 
aan de hand waarvan de gesprekken worden gevoerd. Dit protocol wordt 
afgestemd met WP4 (vraag 8). Voor de gesprekken gaan we op zoek 
naar relevante gesprekspartners op basis van de ‘witte vlekken’ analyse. 
Dit kunnen oud-werknemers zijn (oud POMS-site medewerkers en Defen-
sie-breed) maar ook nog actieve Defensiemedewerkers. Daarnaast wordt 
gezocht naar gesprekspartners die in verschillende tijdperioden geduren-
de de openstelling van de POMS-sites en in relevante functies werkzaam 
zijn geweest. Op deze manier wordt voorzien in een representatie over 
het gehele tijdvak van openstelling en van de relevante functies tijdens 
de openstelling van de POMS-sites. Deze representatie is bepalend voor 
het aantal te spreken deelnemers en is op voorhand niet vast te leggen. 
De interviews kunnen bestaan uit individuele gesprekken of uit groepsge-
sprekken (3 tot 6 personen). Zoals gemeld worden de gesprekken vol-
gens een protocol gevoerd waarbij ruimte is voor eigen inbreng van de 
deelnemers. De gesprekken worden opgenomen. Van deze opnames 
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 wordt een transcript gemaakt. Dit transcript dient als basis voor het ge-
spreksverslag. Het gespreksverslag zal aan de geïnterviewde worden 
voorgelegd ter controle op feitelijke onjuistheden (‘member check’). Na 
goedkeuring zal het verslag als input dienen voor de rapportage. De rap-
portage wordt opgebouwd langs de thema’s en onderwerpen in het ge-
spreksprotocol. De geluidopname en transcript worden na vaststelling van 
de eindrapportage gewist, het gespreksverslag wordt zonder naam of 
toenaam toegevoegd aan het projectdossier. Een geïnterviewde mag te 
allen tijde afzien van (verdere) deelname aan het onderzoek. De proce-
dure en rechten van de geïnterviewden worden hen aan het begin van 
het traject uitgelegd (werving, interview/gesprek, gespreksverslag). 
Aan het eind van de Aanvullende Analyse (AA) periode wordt de tijdlijn 
uit de Document Analyse (DA) aangevuld met informatie uit AA. Deze 
aangevulde tijdlijn (Defensie-specifiek) wordt vergeleken met de aange-
vulde tijdlijn uit deel 1 (Algemeen: 1: Inventarisatie Algemeen aangevuld 
met 2 en 3: Inventarisatie Cr-6). 
 
4.3 Vragenlijstonderzoek (VO) 

Tot slot worden de resultaten van de analyses ter toetsing bij alle oud 
POMS-site medewerkers voorgelegd. Dit gebeurt met behulp van een 
(online) vragenlijst. De vragenlijst wordt dus opgesteld op basis van de 
informatie verkregen uit de DA en de AA. Het belangrijkste doel van het 
vragenlijstonderzoek is inzicht krijgen in de ‘ervaren werkelijkheid’ van de 
oud-POMS-site werknemers. Hiervoor wordt een protocol ‘Vragenlijston-
derzoek’ opgesteld. Hierin wordt beschreven wat het doel is, wie de be-
oogd deelnemers zijn, hoe deze benaderd zullen worden, de relevante 
thema’s voor bevraging, de vragenlijst en een analyseplan. De vragenlijst 
zal via internet worden aangeboden en afgenomen. Deze vragenlijst 
wordt afgestemd met WP4 en WP5. Als onderzoekspopulatie definiëren 
we alle oud-POMS-site medewerkers (zie afbakening in ‘persoon’). De be-
oogd deelnemers kunnen anoniem deelnemen aan het vragenlijstonder-
zoek. Resultaten zullen niet herleidbaar zijn tot individuele deelnemers. 
De resultaten uit de analyse van de vragenlijst worden vergeleken met 
die uit de documentanalyses en de interviews.  
Aan het eind van deze fase worden de volledige tijdlijn uit WP8 deel 1 
(papieren werkelijkheid algemeen), de gecompleteerde tijdlijn uit DA en 
AA (papieren werkelijkheid Defensie) en de tijdlijn uit VO (ervaren werke-
lijkheid Defensie) bij elkaar gebracht en vergeleken. De bevindingen uit 
deze vergelijking (mate van match – mis-match) vormen de belangrijkste 
resultaten uit WP8: Normen en Recht op Bescherming. 
 
De meerwaarde van VO is het feit dat het een ‘reality check’ vormt op de 
verkregen papieren werkelijkheid uit DA en AA: de papieren werkelijkheid 
wordt getoetst aan de ervaren werkelijkheid. Om dit te kunnen doen 
moet een zo compleet mogelijk beeld van de ervaren werkelijkheid wor-
den geconstrueerd. Dat gaan we realiseren door álle oud-POMS-site me-
dewerkers uit te nodigen om aan een on-line vragenlijst deel te nemen. 
Hiermee geven we ook álle oud POMS-site medewerkers die we kunnen 
bereiken de gelegenheid iets van hun verhaal kwijt te kunnen. We den-
ken hiermee het draagvlak voor de uitkomsten van de verschillende fasen 
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 te kunnen vergroten. Voor elk van de fasen wordt een onderzoeksproto-
col opgesteld.  
 
Aldus wordt een triangulatie van methoden, namelijk: documentanalyse, 
interviews en vragenlijstonderzoek, ingezet om een goed inzicht te krij-
gen in de mate van overeenstemming tussen ‘papieren werkelijkheid’ en 
‘ervaren werkelijkheid’. 
 
Op voorhand is niet meteen aan te geven hoe de opeenvolgende fasen er 
op meer detailniveau uitzien. Dit kom door de volgordelijkheid van de fa-
sen. Tussentijds zal er terugkoppeling plaatsvinden naar de klankbord-
groep over de inrichting en uitvoering van opvolgende fasen zoals die in 
de onderzoeksprotocollen per fase wordt beschreven. Hierin is deels al 
voorzien doordat in de planning per fase tussenrapportages zijn inge-
pland. Hierin zullen we ook specifiek de uitvoering van de volgende fase 
opnemen zodat het inzichtelijk voor de klankbordgroep is wat er gaat ge-
beuren  
 
5 Producten en tijdsplanning 

In de rapportagefase (RA) van het onderzoek worden de tussenresultaten 
van de verschillende fasen samengevoegd tot een aantal producten. De 
belangrijkste producten voor WP8 zijn: de hoofdrapportage, de deelrap-
portages over de algemene en de defensie-specifieke tijdlijnen en een 
protocol voor onderzoek dat toepasbaar is op andere stoffen en/of loca-
ties. Tot slot wordt informatie aangeleverd voor een informatieblad voor 
het publiek. De informatievoorziening voorziet tevens in een audiovisuele 
presentatie. 
a. De hoofdrapportage geeft inzicht in de mate van overeenstemming 

tussen algemene en defensie specifieke ‘papieren werkelijkheid’ en 
de defensie-specifieke ‘ervaren werkelijkheid’ oftewel inzicht in de 
gewenste  en de gehandhaafde Normen en de gewenste en uitge-
voerde Recht op Bescherming. De hoofdrapportage is een synthese 
van de onderliggende informatie (zie b). De hoofdrapportage wordt 
onder verantwoordelijkheid van het RIVM opgesteld. 

b. De rapportages (2) over de deel-specifieke tijdlijnen (deel 1: Alge-
meen, deel 2: Defensie-specifiek) geven antwoord op de deelvragen 
onder vraagstelling 20 (Algemeen) en 21 (Defensie-specifiek). Waar 
nodig worden voor deel 2 Defensie –specifiek de vragen per POMS-
site nader toegelicht. Deel 1 wordt onder verantwoordelijkheid van 
TNO opgesteld, deel 2 wordt onder verantwoordelijkheid van het 
RIVM opgesteld. 

c. Het protocol is een handreiking voor vervolgonderzoek bij andere lo-
caties en of stoffen en gebaseerd op de werkwijze en ervaringen uit 
beide delen van dit onderzoek. 

d. Informatie blad voor het publiek.  
e. Illustratieve film van de belangrijkste bevindingen uit WP8. 
Voor deel 2 Defensie-specifiek betreft dit dus: één zelfstandige rapporta-
ge over beantwoording van vraag 21: Normen en Recht op Bescherming 
Defensie-specifiek en een bijdrage aan de onderdelen a, c, d, en e. Dit 
geldt overigens ook voor deel 1. 
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6 Voorbereidende activiteiten 

De voorbereidende activiteiten bestaan uit het opstellen van het onder-
zoeksplannen voor beide  delen van WP8, de afstemming met het alge-
mene deel  van WP8 en de interactie met de andere WP’s. Andere voor-
bereidingen betreffen logistieke en organisatorische planning en uitvoe-
ring zoals: vergaderwijze en termijnen, realiseren van Citrix-verbindingen 
met CAOP, instellen van virtueel kantoor (Viadesk), en verkenning van de 
protocollen. 
 
7 Interactie met andere WP’s 

Zoals eerder geschetst vormt deel 1 de context voor deel 2 en sluit deel 2 
aan op 1 daar waar het de defensieorganisatie, in het bijzonder werken 
met Chroom-6 en CARC in de POMS-sites betreft. Eerder, bij 3. Methode, 
is al aangegeven hoe de tussenproducten van WP8 deel 1 en deel 2 bij 
elkaar worden gebracht. Vanzelfsprekend zal er voortdurend overleg en 
afstemming zijn met deel 1 van WP8. De WP8-leader zorgt hiervoor. We 
sluiten aan op de bevindingen van WP3 waar het de aard en beschikbaar-
heid van de toxicologische informatie over de verschillende componenten 
van Chroom-6/CARC betreft, waaraan is gekoppeld de vraag naar de ar-
beidshygiënische aanbevelingen ter zake. Met WP4 is nauwe samenwer-
king bij het raadplegen van de oud-POMS-site medewerkers. Beide WP’s 
richten zich op facetten van de blootstelling aan Chroom-6: bij WP4 gaat 
het om blootstellingskarakterisering; bij WP8 om de verantwoordelijkhe-
den en de vraag waarom en hoe het gegaan is, zoals het is gegaan. Het 
gezamenlijk selecteren van focusgroepen, het afnemen van interviews en 
werkplekbezoeken is voor de hand liggend en efficiënt. Ook het delen van 
elkaars beoordeling van het schriftelijk bronnenmateriaal is onderdeel van 
de werkzaamheden. In het bijzonder kan Fase 1 van WP4 interfereren 
met WP8 wat betreft het screenen van Defensie documentatie POMS-
sites. Dat geldt ook voor de vragen 8 en 9 van WP4. WP4 neemt bij ge-
sprekken en bezoeken ook de historische context mee en inventariseert 
welke veranderingen hebben plaatsgevonden in materialen, processen, 
arbobeleid en voorzieningen niveau.  
 
8 Beschrijving onderzoeksteam WP8 

Het projectteam (zie Figuur 1) bestaat uit Ric van Poll, Dinant Kroese, 
Ton Timmermans, Gert van der Laan, Jan Popma, Dick Sijm en Jacqueline 
van Engelen. Ric van Poll is leader van Work-Package 8 en trekker van 
het defensie-specifieke deel van WP8 (deel 2). Dinant Kroese is trekker 
van het algemene deel van WP8 (deel 1: zie afzonderlijk onderzoeks-
plan). Jan Popma treedt op als adviseur bij het opstellen en de uitvoering 
van de onderzoeksopzet en de interpretatie van de resultaten. Ton Tim-
mermans en Gert van der Laan zijn opstellers en mede-uitvoerders van 
de onderzoeksopzetten. Jacqueline van Engelen en Dick Sijm zijn de le-
den van de RIVM-stuurgroep van het gehele werkpakket. 
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Figuur 1. Organisatiediagram van het projectteam van WP8 Normen en Recht op 
bescherming. 
 
Ric van Poll is sinds 1997 (senior-)onderzoeker ‘Milieu en Gezondheid’ bij 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij is opgeleid 
als Gezondheidswetenschapper (Biologische Gezondheidskunde) aan de 
universiteit Maastricht. In 1997 is hij gepromoveerd aan de Rijksuniversi-
teit Groningen op een psychologisch besliskundige analyse van het begrip 
‘Stedelijke milieukwaliteit’. Hij heeft ervaring met de uitvoering van gro-
tere populatieonderzoeken (bijvoorbeeld Inventarisatie Verstoringen) en 
maatschappelijk/politiek gevoelige onderzoeken en dossiers (bijvoorbeeld 
AWACS-onderzoek, PX10-dossier) en is ervaren in het projectmanage-
ment van projecten waarbij meerdere disciplines/organisatie-eenheden 
zijn betrokken (bijvoorbeeld ‘Expertise Centrum Geluid’ en ‘Veehouderij 
One-Health’).  
 
Dinant Kroese (ERT) is senior toxicoloog en werkt sinds 1999 bij TNO. Hij 
heeft ruim 25 jaar ervaring in risicobeoordeling van chemische stoffen in 
het kader van nationale en EU regelgeving, waaronder deelname aan di-
verse EC en OECD werkgroepen (o.a. over GHS, opstellen teststrategie-
en, Technical Guidance, w.o. voor REACH). Sinds 2007 is hij ook actief in 
projecten die innovatieve methoden ontwikkelen voor veiligheidsbeoorde-
ling van chemicaliën (binnen EU Framework en H2020 Programma’s, CE-
FIC LRI en [nationaal] ZonMW kaders), gebaseerd op integratie van com-
putatieve chemie, -omics /systeem biologie en toxicologische read-outs. 
 
Ton Timmermans is opgeleid als socioloog aan de Universiteit Tilburg 
(voorheen Katholieke Hogeschool) en heeft daarbinnen 2 specialisatielij-
nen gevolgd. De ene was statistiek en methoden en technieken van on-
derzoek; de andere planologie en analytische demografie. Tot 2005 werk-
zaam geweest bij de gemeente Maastricht als planoloog, hoofd onderzoek 
en statistiek, directeur strategisch beleid en als laatste functie concern-
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 controller. In 2005 een eigen onderzoekspraktijk gestart gericht op beleid 
en publieke verantwoording. Zowel binnen de functie van concerncontrol-
ler als vanuit de eigen onderzoekspraktijk ruime ervaring opgedaan met 
de uitvoering van politiek / bestuurlijk gevoelige onderzoeken en audits. 
 
Gert van der Laan is klinisch arbeidsgeneeskundige. Nestor van het Ne-
derlands Centrum voor Beroepsziekten (gepensioneerd). Nu verbonden 
aan de Universiteit van Milaan als ‘visiting professor’. Is sinds 1996 actief 
op het terrein van arbeid en gezondheid, vooral beroepsziekten door toxi-
sche stoffen en internationale beroepsziekte-regelingen. Hij is betrokken 
bij diverse internationale projecten en werkgroepen, waaronder de EU- en 
ILO-lijst van beroepsziekten en MODERNET (Monitoring Occupational 
Diseases and Emerging Risks NETwork). 
 
Jan Popma is senior onderzoeker Arbeid, Risico en Regulering aan de Uni-
versiteit van Amsterdam en daarnaast zelfstandig onderzoeker/publicist 
vanuit zijn eigen bedrijf New Risk Research. Jan studeerde wijsbegeerte 
en arbeidssociologie aan de Universiteit van Amsterdam (1989). In 2003 
is hij gepromoveerd op het proefschrift ‘Het arbo-effect van medezeggen-
schap’ (Universiteit Maastricht). Van 2003-2005 was hij onderzoe-
ker/adviseur arbeidsomstandigheden bij TNO Arbeid, met een focus op 
gevaarlijke-stoffenbeleid. Daarna werd hij onderzoeker bij de Universiteit 
van Amsterdam. Tussen 2011-2013 was hij, naast zijn aanstelling aan de 
UvA, beleidsadviseur arbeidsomstandigheden en gevaarlijke stoffen bij 
Bureau REACH (RIVM). 
 
Dick Sijm  houdt zich als afdelingshoofd Industriële Chemicaliën (ICH) 
van het centrum Veiligheid Stoffen en Producten (VSP - RIVM) bezig met 
de aansturing van de afdeling en samen met MT-VSP van het centrum. 
Als hoofd Bureau REACH is hij verantwoordelijk voor de uitvoerende en 
beleid adviserende taken van de lidstaat Nederland voor de REACH en de 
CLP Verordening. 
  
Jacqueline van Engelen is na haar promotie onderzoek bij het RIVM ko-
men werken als risicobeoordelaar. Begonnen met de beoordeling van be-
strijdingsmiddelen, daarna via biociden naar de veiligheid van (non-food) 
consumentenproducten (cosmetica, textiel, verf, speelgoed, o.a. met 
ConsExpo). Ze heeft een uitgebreid internationaal netwerk (oa JRC, US-
EPA, BfR, DG Sanco). In 2010 werd ze hoofd van de afdeling Kinetiek en 
Modellering van SIR-RIVM. Sinds 1 januari 2013 is ze hoofd van de afde-
ling Milieukwaliteit en Gezondheid van het Centrum voor Duurzaamheid, 
Milieu en Gezondheid. 
 
9 Tijdsplanning en begroting WP8 

De doorlooptijd van WP8 deel 2 bedraagt 10 maanden en loopt bij een 
start in januari 2016 door tot en met oktober 2016. In deze periode wor-
den de drie onderdelen van het onderzoeksplan uitgevoerd en in concept 
gerapporteerd. Het tijdpad is in Figuur 1 weergegeven. De oplevering van 
een conceptrapportage en -producten (zie 5. Producten) aan de klank-
bordgroep is voorzien in oktober 2016. In de coördinatieregel (CO) wordt 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

V ersie: 2  Status: Definitief Pagina 14 van 23 
 

 de organisatie van WP 8 uitgevoerd: de organisatie van en de afstem-
ming tussen de delen van WP8 onderling en met het consortium, de an-
dere WP-leiders en het projectteam.  
 

 
Figuur 2. Tijdpad voor WP8 ‘Normen en Recht op Bescherming’  deel 1 en 2, het 
algemene en het defensie-specifieke deel. Het tijdpad loopt globaal van 1 januari 
tot en met oktober 2016 (…… =  vakantieperiode). 
 
In Figuur 3 is een voorbeeld weergegeven van een tijdlijn zoals die voor 
de verschillende onderzoeken wordt opgesteld. Deze tijdlijn is een weer-
gave van deel 2 van dit onderzoek. 
 

 
Figuur 3. Tijdlijn voor deel 2 van WP8. 
 
De begroting van WP8 deel 2 is opgebouwd uit een kostenraming per on-
derdeel voor persoonskosten, materiaalkosten, totaal per onderdeel en 
overall totaal (zie Tabel 1).  

ID Task 
Mode

Task Name

1 WP 8: Normen en recht op Bescherming
2 WP 8 deel 1 Algemeen
3 1 Inventarisatie Algemeen
4 2 Inventarisatie Cr-6: normen, 

voorgeschreven en uitgevoerde 
bescherming

5 3 Inventarisatir Cr-6: effecten
6 4: integreren 1-2-3 een tijdlijn
7 5: opstellen rapportages 1  
8 6: Oplevering conceptrapportage
9 7: Finalisering Rapportages

10 8: Illustratieve film
11 Eindrapportage
12 WP 8 deel 2 Defensie -Specifiek
13 Document-analyse DA
14 analyse protocol
15 uitvoering documentanalyse
16 rapportage
17 concept tussenrapportage
18 Aanvullende Analyse AA
19 Informatie-analyse
20 interview protocol
21 Interviews
22 rapportage
23 Concept tussenrapportage
24 Vragenlijstonderzoek VO
25 onderzoeksopzet
26 gegevensverzameling
27 gegevensanalyse
28 rapportage
29 concept tussenrapportage
30 Rapportage RA
31 Rapportages + Producten
32 Conceptrapporten en -prod.
33 Coordinatie CO
34 PT-overleg 1 keer per maand
35 WP-overleg 1/twee weken

1-9

1-4

20-6

9-9

1

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quart
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Tabel 1, Kostenraming per onderdeel: persoonskosten, materiaalkosten en totaal 
in k€ 
 
In onderstaande tabel zijn de producten/onderdelen van WP8 deel 2 en 
de totale geraamde kosten vermeld voor de uitvoering van het huidige 
onderzoeksplan.  
Geraamde kosten zijn exclusief BTW. Externe inhuur en andere materiele 
kosten zullen inclusief BTW gedeclareerd worden. 
 
 
Onderdeel Persoonskosten Materiaalkosten Totaal 
    
Document Analyse DA 82 24 106 
Aanvullende Analyse AA 101 50 151 
VragenlijstOnderzoek VO 62 20 82 
Rapportage RA 48 16 64 
Coördinatie WP8 26 3 29 
    
Totaal 319 113 432 
 
In totaal komt deze raming uit op: 432 k€ (excl BTW) (455 k€ (incl BTW). 
(Uren: 319 k€ (excl BTW), Materieel: 113 k€ (excl BTW)) 
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 BIJLAGE I: Vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire 
Commissie 

Het RIVM heeft de l i jst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarli jke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” voorgelegd aan de Paritaire 
Commissie vergadering van donderdag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie verga-
deringen van donderdag 11 juni 2015 en van donderdag 9 juli  2015 is de l i jst van onder-
zoeksvragen besproken.  
 
De volledige l i jst met onderzoeksvragen is hieronder weergegeven. De volgende categorie-
en en vragen zijn door de Paritaire Commissie op 11 juni 2015 en 9 juli  2015 vastgesteld om 
uitgewerkt te worden in onderzoeksplannen: 
• Categorie: Chroom-6, vraag 1-3 
• Categorie: CARC, vraag 4-6 
• Categorie: Blootstelling, vraag 7-10 
• Categorie: Kinetiek, vraag 11 
• Categorie: Effecten, vraag 12-17 en 18 
• Categorie: Normen/recht op bescherming, vraag 20-21 
• Categorie: Risico, vraag 22-27 
• Categorie: Medische testen/onderzoek, vraag 29-33 
• Categorie: Manier van onderzoek doen, vraag 34 
 
De vragen 19 (schadelijke effecten op milieu door chroom-6 en/of CARC) en 28 (juridische 
vragen en vragen over aansprakelijkheid) zijn in deze vergaderingen nog niet vastgesteld 
om uitgewerkt te worden in onderzoeksplannen door de Paritaire Commissie. 
 
Introductie 
 
De l i jst van onderzoeksvragen voor het RIVM-onderzoek “Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarli jke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” is gebaseerd op de verzamelde 
vragen van alle belanghebbenden, waaronder (ex-)medewerkers van Defensie, Ministerie 
van Defensie, kamerbrieven en kamervragen, vakbonden, register-experts, letselschade 
advocaten, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en Onderzoeksraad voor de Veil ig-
heid.  
 
Op dit moment is deze l i jst van onderzoeksvragen een groeidocument omdat het verzame-
len van vragen van belanghebbenden nog door gaat. 
 
Alle vragen die door belanghebbenden zijn gesteld zijn gecategoriseerd. Alle verzamelde 
vragen van alle belanghebbenden zijn vertaald naar een (kortere) l i jst met onderzoeksvra-
gen, waarin al deze verzamelde vragen zijn verwerkt. Ook de onderzoeksvragen zijn op de-
zelfde wijze gecategoriseerd als de vragen van belanghebbenden, waardoor het transparant 
is welke vragen zijn gebruikt voor het formuleren van welke onderzoeksvragen.  
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 Als onderzoeksvragen zijn twee typen onderzoeksvragen te onderscheiden: 
a) Onderzoeksvragen die met algemeen (wetenschappelijk) l iteratuuronderzoek kunnen 

worden beantwoord. Dit zi jn onderzoeksvragen die niet specifiek voor de Defensie si-
tuatie hoeven te zijn. 

b) Specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situatie.  
Beantwoording van deze specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situa-
tie kan betekenen dat informatie op basis van onderzoeksvragen (a) en (b) gecombineerd 
moeten worden. Het signaleren van onvolledigheden in de kennis en informatie maakt ook 
deel uit van het beantwoorden van onderzoeksvragen, evenals het bepalen van de nood-
zaak tot verder onderzoek. 
 
Als er in de onderzoeksvragen wordt gesproken over (ex-)medewerkers van Defensie dan 
betekent dat in de bredere zin ook uitzendkrachten en burgerpersoneel dat niet in dienst 
was bij Defensie, maar die wel werkzaamheden hebben uitgevoerd voor Defensie.  
 
De vragen zijn opgesteld voor chroom-6 en CARC. Voor andere gevaarli jke stoffen zouden 
dezelfde onderzoeksvragen opgesteld kunnen worden. 
Het RIVM coördineert het onderzoek en dit kan betekenen dat specifieke vragen ook door 
andere partijen/experts buiten het RIVM kunnen worden beantwoord. 
 
Onderzoeksvragen 
 
Hieronder staan de onderzoeksvragen per categorie, en per categorie is het onderscheid 
gemaakt tussen vragen die met algemeen (wetenschappelijk) l iteratuur kunnen worden 
onderzocht (zogenaamde algemene vragen) en specifieke vragen met betrekking tot de De-
fensie situatie (zogenaamde vragen mbt Defensie situatie). 
 
CHROOM-6 
Algemene vragen 
1. Wat is chroom(-6)? 

a. Wat zijn de verschijningsvormen van chroom? 
b. Heeft chroom een essentiële functie in het l ichaam? 
c. Wat zijn de eigenschappen van chroom-6 (o.a. fysisch- chemische eigenschappen)? 
d. Waar wordt chroom-6 toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
2. Welke producten waarmee bij Defensie is gewerkt bevatten chroom-6 (per locatie, 

werkzaamheden, ti jdsperiode)? 
3. Welke gehaltes aan chroom-6 bevatten deze producten (per locatie, werkzaamheden, 

ti jdsperiode)? 
 
CARC (chemical agent resistant coating) 
Algemene vragen 
4. Wat is CARC? 

a. Wat is de samenstell ing van CARC? 
b. Wat zijn de eigenschappen van CARC (o.a. fysisch- chemische eigenschappen)? 
c. Waar wordt CARC toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
5. Welke producten zijn bij Defensie gebruikt als CARC (per locatie, werkzaamheden, 

ti jdsperiode)?  
6. Wat was de samenstell ing van deze producten (per locatie, werkzaamheden, ti jdsperi-

ode)?  
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 BLOOTSTELLING 
Algemene vragen 
7. Hoe kun je met chroom-6 en/of CARC in contact komen? 

a. In welke materialen/producten zit chroom-6 en/of CARC, incl. de producten die 
door de consument worden gebruikt? 

b. Wat is de blootstell ing aan chroom-6 (inhalatoir, dermaal en oraal) via de leefom-
geving of levensstijl  (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

c. In welke arbeidssituaties, bij welke werkzaamheden en in welke ti jdsperiodes (bui-
ten Defensie) is blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC mogelijk (inhalatoir, der-
maal en oraal) en wat is daarbij de blootstell ing? 

Vragen mbt Defensie situatie 
8. Wat was/is de blootstell ing (inhalatoir, dermaal en oraal) aan chroom-6 en/of CARC 

voor (ex-)medewerkers van Defensie? 
Gebruikmakend van beschikbare informatie (uit documenten van Ministerie van Defen-
sie en gesprekken met (ex-)werknemers en eventueel vervolgonderzoek) over: 
- locatie 
- functie 
- werkzaamheden 
- werkomstandigheden 
- blootstell ingsduur 
- ti jdsperiode 
- beschermingsmaatregelen 

9. Aan welke andere gevaarli jke stoffen werden (ex-)medewerkers van Defensie blootge-
steld? 

10. Wat was/is de blootstell ing (inhalatoir, dermaal en oraal) aan deze andere gevaarli jke 
stoffen? 
 

KINETIEK 
Algemene vragen 
11. Wat doet het l ichaam met chroom-6 en/of CARC? 

a. Opname 
b. Verdeling 
c. Omzetting 
d. Uitscheiding 

 
EFFECTEN 
Algemene vragen 
12. Welke effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstell ing aan chroom-6 en/of 

CARC? En wat is de ti jdsduur tussen blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC en openba-
ren van de effecten op de gezondheid? 

13. In hoeverre zijn er nog onvolledigheden in de kennis en informatie met betrekking tot 
effecten op de gezondheid en relatie met blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

14. Welke effecten op de gezondheid voor familieleden en nageslacht zijn gerelateerd aan 
blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

15. Welke zeer vroege effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC? 

16. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 
en/of CARC sprake van een interactie met leefomgeving, levensstijl  en genetische ach-
tergrond (o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

17. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 
en/of CARC sprake van een interactie met andere gevaarli jke stoffen? 
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 Vragen mbt Defensie situatie 
18. Welke effecten op de gezondheid worden er gerapporteerd door (ex-)medewerkers 

van Defensie (gespecificeerd voor locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandighe-
den, blootstell ingsduur, ti jdsperiode)? 

19. Worden schadelijke effecten op het milieu door gebruik chroom-6 en/of CARC ook on-
derzocht? Zo ja, wat zijn deze effecten? 

 
NORMEN/RECHT OP BESCHERMING 
Algemene vragen 
20. In de ti jd: 

a. Sinds wanneer is er bekend dat chroom-6 en/of CARC schadelijk is voor de gezond-
heid (op basis van wetenschappelijke l iteratuur)? 

b. Wat waren/zijn normen van chroom-6 en/of CARC voor de algemene populatie? 
c. Wat zijn de gezondheidskundige adviezen geweest voor arbeidsnormering van 

chroom-6 en/of CARC?  
d. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC voor werkne-

mers die met chroom-6 en/of CARC werken? 
e. Met welke beschermingsmaatregelen diende/dient een werkgever zijn werkne-

mers tegen blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC te beschermen (stand van de 
techniek)? 

f. In hoeverre waren bovenstaande punten afwijkend voor andere (commerciële) or-
ganisaties vergeleken met de situatie bij Defensie? 

Vragen mbt Defensie situatie 
21. In de ti jd: 

a. Sinds wanneer is er bij (de verschil lende lagen bij) Defensie bekend dat chroom-6 
en/of CARC schadelijk is voor de gezondheid? Hoe werd dat bekend gemaakt bin-
nen Defensie of hoe werden (ex-)medewerkers van Defensie hierover geïnfor-
meerd?  

b. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC voor (ex-
)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En zijn deze na-
geleefd? 

c. Wat waren/zijn de gebruiken binnen Defensie voor (ex-)werknemers van Defensie 
die met chroom-6 en/of CARC werken? En zijn deze nageleefd? 

d. Wat was/is het arbogericht beleid binnen Defensie voor (ex-)werknemers van De-
fensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

e. Wat was/is de zorgplicht van Defensie voor (ex-)werknemers van Defensie die met 
chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nageleefd? 

f. Welke beschermingsmaatregelen werden/worden bij Defensie toegepast om (ex-
)medewerkers van Defensie te beschermen tegen blootstell ing aan chroom-6 en/of 
CARC (afhankelijk per locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden en 
tijdsperiode) (stand van de techniek)?  

g. Welke afwegingen hebben plaatsgevonden over het al dan niet bli jven toepassen 
van chroom-6 en/of CARC, toen de effecten op de gezondheid bekend werden? 
Wie was daarvoor verantwoordelijk?  

h. Wat was de rol/verantwoordelijkheid met betrekking tot het naleven van nor-
men/arbowetgeving/arbogerichtbeleid/zorgplicht van: 
- Nederlandse Ministerie van Defensie 
- Amerikaanse Ministerie van Defensie 
- Arbeidsinspectie 
- leiddinggevenden 
- veil igheidsfunctionarissen 
- bedrijfs/huisartsen bij Defensie 
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 - toezicht op werkvloer 
- medezeggensschapsraad 
- (ex-)werknemer van Defensie 

i. Welk beleid is er voor het bli jven toepassen van chroom-6 en/of CARC in de toe-
komst? 

 
RISICO 
Algemene vragen 
22. Hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die ge-

relateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 
23. Zijn er blootstell ingen aan andere gevaarli jke stoffen die mogelijk deze relatie tussen 

effecten op de gezondheid en blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC beïnvloeden? Zo 
ja, hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die 
gerelateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC in combinatie met de 
blootstell ing aan die andere gevaarli jke stoffen?  

24. Beïnvloedt leefomgeving, levensstijl  of genetische achtergrond (o.a. voeding, roken, 
water, buitenlucht) deze relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC? Zo ja, hoe ziet de blootstell ing-effect relatie eruit voor de effec-
ten op de gezondheid die gerelateerd zijn aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of 
CARC in combinatie met leefomgeving, levensstijl of genetische achtergrond (o.a. voe-
ding, roken, water, buitenlucht)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
25. Wat is het risico op effecten op gezondheid als gevolg van blootstell ing aan chroom-6 

en/of CARC voor (ex-)medewerkers van Defensie, gegeven locatie, functie, werkzaam-
heden, werkomstandigheden, blootstell ingsduur, ti jdsperiode, beschermingsmaatrege-
len en andere blootstell ingen?  
(uitgangspunt hierbij is het risico op de gezondheid als gevolg van blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC) 

26. Hoe aannemelijk is het dat een door een (ex-)medewerker van Defensie gerapporteerd 
effect op de gezondheid het gevolg is van blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC, ge-
geven locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden, blootstell ingsduur, 
ti jdsperiode, beschermingsmaatregelen en andere blootstell ingen? 
(uitgangspunt hierbij is de aanwezigheid van een effect op de gezondheid en aanneme-
li jkheid door blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC) 

27. Is het mogelijk om een epidemiologisch onderzoek uit te voeren naar blootstell ing aan 
chroom-6 en/of CARC en effecten op de gezondheid? Vereisten hiervoor zijn een duide-
li jk gedefinieerde studiepopulatie, objectieve blootstell ingskarakterisering, en objectie-
ve gezondheidskarakterisering. 

 
AANSPRAKELIJKHEID/JURIDISCH 
Vragen mbt Defensie situatie 
28. Wat is de procedure naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek? 

- Aansprakelijkheid Defensie 
- Erkenning 
- Bewijslast 
- Schadevergoeding 
- Verjaring 
- Nabestaanden 
- Hypotheek 
- Zorgverzekering 
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 MEDISCHE TESTEN/ONDERZOEK 
Algemene vragen 
29. Kan blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC in het l ichaam worden aange-

toond/gemeten 
(zowel ti jdens blootstell ingsperiode als achteraf)? 

30. Kan (l ichamelijk) medisch onderzoek uitwijzen of een bepaald effect op de gezondheid 
gerelateerd is aan de blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC? 

Vragen mbt Defensie situatie 
31. Wanneer heeft Defensie welk (l ichamelijk) medisch onderzoek voor (ex-)medewerkers 

van Defensie aangeboden? Welke afwegingen hebben plaatsgevonden voor de keuze 
hiervoor? 

32. Wie bepaalt welke (medische) onderzoeken worden uitgevoerd voor (ex-)medewerkers 
van Defensie? 
- kosten 
- op welke termijn 
- wie voert deze onderzoeken uit 
- communicatie hierover 

33. Wat is de procedure voor het consulteren van een arts door (ex-)medewerker van De-
fensie met betrekking tot: 
- rol huisarts en bedrijfsarts 
- blootstell ing aan chroom-6 en/of CARC 

 
MANIER VAN ONDERZOEK DOEN RIVM-ONDERZOEK 
34. Hoe ziet de procedure voor het uitvoeren van het RIVM-onderzoek eruit met betrek-

king tot: 
- taken RIVM 
- transparantie RIVM-onderzoek 
- rol paritaire commissie 
- rol Ministerie van Defensie 
- rol GGD onderzoek 
- rol andere (onafhankelijke) wetenschappers / onderzoeken 
- duur onderzoek 
- financiering onderzoek 
- ti jdsperiode onderzoek 
- registratie voor het onderzoek 
- opstellen onderzoeksvragen 
- gebruik van informatie van (ex-)medewerkers 
- werving (ex-)medewerkers van Defensie 
- betrokkenheid (ex-)medewerkers van Defensie 
- informatievoorziening naar (ex-)medewerkers van Defensie 
- beantwoorden van vragen 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

V ersie: 2  Status: Definitief Pagina 22 van 23 
 

 

WP1: Algehele coördinatie en management 
WP leader: RIVM 

WP3: Algemene vragen en blootstelling al-
gemeen chroom-6 en CARC en producten 
Defensie situatie 
WP leader: RIVM 

WP4: Blootstelling Defensie situatie 
WP leader: Universiteit Utrecht 
 

 
 

WP5: Effecten 
WP leader: RIVM 
 
• Literatuuronderzoek 

 
• Gerapporteerde effecten Defensie situatie 

en mogelijkheid epidemiologisch onderzoek 

WP2: Manier van onderzoek doen RIVM-
onderzoek 
WP leader: RIVM 

BIJLAGE II: Beschrijving consortium en werkpakketten 
(WP’s)  

Per WP is  er een WP-leider, die verantwoordelijk is voor uitvoer van het onderzoek binnen het WP. 
Daarnaast zijn er per WP één of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van deel-
onderzoeken binnen het WP. De vraagnummers verwijzen naar de vraagnummers in de lijst met ge-
priori teerde en vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

WP6: Risico Defensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

Vraag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Trekker: 
RIVM 

Vraag 12-17, 22-24. Trekker: RIVM 

Vraag 18, 27. Trekker: RIVM 

Vraag 34. Trekker: RIVM 

Vraag 25-26. Trekker: RIVM 

Vraag 8, 9, 10. Trekker: Universiteit 
van Utrecht 
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WP9: Aansprakelijkheid/juridisch 
WP leader:  

WP7: Medische testen/onderzoek 
WP leader: RIVM 
 
• Algemene vragen medische tes-

ten/onderzoek 
 
• Defensie specifieke vragen medische tes-

ten/onderzoek 

WP8: Normen/recht op bescherming De-
fensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

• Normen/recht op bescherming algemeen 
 

• Normen/recht op bescherming Defensie 
situatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NB. WP9 i s  wel al ingericht. Vraag 28 i s echter nog niet vastgesteld door de Paritaire Commissie om 
ui tgewerkt te worden in een onderzoeksplan. 
 

Vraag 28. Trekker: 

Vraag 29, 30. Trekker: TNO 

Vraag 31-33. Trekker: RIVM 

Vraag 20. Trekker: TNO 

Vraag 21. Trekker: RIVM 



                            

   

   
   
Versie: 1 Status: Definitief Pagina 1 van 24 
 

Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid 
Instituut Metro 
Bouillonstraat 1-3 
6211 LH  Maastricht 
Postbus 616 
6200 MD  Maastricht 
 
T +31 43 38 82222 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, 
Chroom-6 en CARC 
 
Onderzoeksplan WP9 fase 1 : Juridisch (algemeen) / aansprake-
lijkheid 
 
Auteurs: 

 
Nicola Gundt (UM) 
Michael Faure (UM) 
Rankie ten Hoopen (UM) 
Saskia Klosse (UM) 
Lotte Meurkens (UM) 
Niels Philipsen (UM) 
 
 
Duur van onderzoek WP9 fase 1: 

10 maanden (maart t/m december 2016) 
 
Inhoud: 

Samenvatting onderzoeksplan ........................................................... 2 

Publiekssamenvatting onderzoeksplan ................................................ 2 

1 Algemene inleiding ............................................................... 2 

1.1 Organisatie van het onderzoek ............................................... 2 

1.2 Onderzoeksvragen ................................................................ 3 

1.3 Uitvoering van het onderzoek ................................................ 4 

2 Doel van werkpakket 9 (WP9) ................................................ 4 

3 Onderzoeksvragen van WP9 .................................................. 5 

4 Methode .............................................................................. 8 

5 Producten ............................................................................ 9 

6 Voorbereidende activiteiten ................................................. 10 

7 Interactie met andere WP’s .................................................. 10 

8 Beschrijving onderzoeksteam ............................................... 11 

9 Tijdsplanning ..................................................................... 12 

10 Begroting .......................................................................... 14 

BIJLAGE I: Vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie
 .................................................................................................... 15 

BIJLAGE II: Beschrijving consortium en werkpakketten (WP’s) ............. 23 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Versie: 1 Status: Definitief Pagina 2 van 24 
 

 Samenvatting onderzoeksplan  

In werkpakket 9 wordt een generiek beeld geschetst van de informatie 
die voor een juridische beoordeling van aansprakelijkheid van belang is. 
Er wordt geen zelfstandig onderzoek naar de feitelijke situatie uitgevoerd. 
De bevindingen van werkpakket 9 zullen dus niet betrekking hebben op 
de concrete juridische situatie van concrete werknemers.  
In werkpakket 9 wordt de juridische informatie aangereikt die nodig is om 
die beoordeling te maken en om vast te stellen wat eventueel de omvang 
van die aansprakelijkheid is. Ook wordt informatie aangereikt die van be-
lang is voor het in kaart brengen van de rechtsverhouding van personen 
(en mogelijk hun nabestaanden) die in aanraking zijn gekomen met die 
stoffen ten opzichte van de Staat (Defensie).  
In de eerste fase van het onderzoek zal eerst afstemming plaatsvinden 
met de andere werkpakketten, die uiteindelijk moeten zorgen voor de 
gegevens waarop de juridische beoordeling moet worden gebaseerd. Die 
afstemming moet ervoor zorgen dat alle relevante en noodzakelijke feite-
lijke informatie beschikbaar komt. In de tweede fase wordt vervolgens in 
het algemeen aangegeven welke positie werkgever en medewerker ten 
opzichte van elkaar innemen wanneer het gaat om gevaarlijke stoffen en 
arbeidsomstandigheden. Daarbij komen ook procesrechtelijke kwesties 
als bewijs en verjaring aan bod. De analyse zal zijn gebaseerd op de hui-
dige stand van wetgeving en rechtspraak en op wat daaraan in de juridi-
sche literatuur over deze problematiek is toegevoegd, rekening houdend 
met de regelgeving en de stand van wetenschap en techniek (State of the 
art, veiligheidskunde) toen de werkzaamheden feitelijk werden verricht. 

Publiekssamenvatting onderzoeksplan  

In werkpakket 9 wordt de juridische informatie aangereikt die derden no-
dig hebben om tot een oordeel te komen omtrent de eventuele aanspra-
kelijkheid van defensie jegens haar (oud-)medewerkers.  
De taak van WP9 is hierbij nadrukkelijk niet om zelf een uitspraak te  
doen over de eventuele aansprakelijkheid van Defensie. Dat blijft ter be-
oordeling van anderen. Het rapport zal derhalve geen individuele ant-
woorden bevatten, maar slechts een beschrijving van de juridische situa-
tie. De informatiebrochure zal dit samenvatten in voor leken begrijpelijke 
bewoordingen.  
 

1 Algemene inleiding  

1.1 Organisatie van het onderzoek 

Het ministerie van Defensie heeft aan het RIVM gevraagd om te onder-
zoeken wat de mogelijke effecten voor de gezondheid zijn voor (ex-) me-
dewerkers1 van Defensie na gebruik van chroom-6 en Chemical Agent 
Resistant Coating (CARC). Chroomhoudende verf en CARC wordt door 

                                                
1 De term “medewerker” wordt hier gebruikt als neutrale term die in het midden laat of betrokkene werkzaam 

was als ambtenaar, werknemer, inleenkracht of als personeel van door Defensie ingeschakelde derden.  
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 Defensie gebruikt om militaire voertuigen te behandelen tegen corrosie 
en chemische stoffen. De (ex-)medewerkers melden verschillende typen 
gezondheidsklachten, waarbij zij zich afvragen of die het gevolg zijn van 
de werkzaamheden met chroomhoudende verf en CARC. Vooral op POMS-
locaties (Prepositioned Organisational Material Storages) van de NAVO 
werden deze stoffen gebruikt. De POMS-locaties bevinden zich in Bruns-
sum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel. Maar POMS-
medewerkers zijn mogelijk ook aan andere gevaarlijke stoffen blootge-
steld. Op andere locaties zijn echter ook chroomhoudende verf en CARC 
gebruikt, alsmede andere gevaarlijke stoffen.  
Het onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de POMS-locaties en 
op blootstelling aan chroom-6 en CARC. Het RIVM zal bij het onderzoek 
ook andere organisaties en onderzoekers met relevante kennis betrekken 
voor zover nodig om het onderzoek zorgvuldig uit te voeren. Het onder-
zoek wordt gecoördineerd door het RIVM en uitgevoerd door een consor-
tium van onderzoeksinstituten. Communicatie door het consortium over 
het onderzoek wordt gecoördineerd door en afgestemd met het RIVM. 
Het consortium krijgt vertrouwelijke informatie tot zijn beschikking. Door 
het deelnemen aan het consortium verbinden consortiumpartijen zich aan 
de toepasselijke regels omtrent geheimhouding die ook voor rijksambte-
naren gelden. Elke consortiumpartij zal bij de uitvoer van het onderzoek 
de benodigde maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid, beschikbaar-
heid en integriteit van gegevens te garanderen. De werkwijze van het 
consortium en de afspraken binnen het consortium worden beschreven in 
een consortium agreement. 
Het onderzoek wordt begeleid door een Paritaire Commissie bestaande uit 
vier vertegenwoordigers van zowel werkgevers- als werknemerszijde, een 
onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk (wetenschappelijk) expert. 
Het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen OverheidsPersoneel) verzorgt 
het secretariaat van de Paritaire Commissie.  
Het onderzoek wordt getoetst door een inhoudelijke klankbordgroep.  
De resultaten zullen breed beschikbaar zijn, ook voor andere partijen dan 
de consortiumpartijen. 
 
 
1.2 Onderzoeksvragen 

Alle (ex-)medewerkers van Defensie die zich hebben geregistreerd bij het 
CAOP of ABP zijn uitgenodigd om hun vragen door te geven voor het on-
derzoek. Ook andere belanghebbenden, zoals vakbonden, Defensie, re-
gister-experts, letselschade-advocaten, Onderzoeksraad voor de Veilig-
heid en Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, hebben hun vragen 
doorgegeven. Vragen zijn ook afkomstig uit de 12 informatiebijeenkom-
sten die in het najaar van 2014 en begin 2015 zijn georganiseerd voor 
(ex-)medewerkers.  
Er zijn meer dan 1.000 vragen doorgegeven om te onderzoeken. Alle 
doorgegeven vragen zijn geanalyseerd en gebundeld in onderzoeksvra-
gen. Tot nu toe heeft dat geleid tot het opstellen van 34 onderzoeksvra-
gen.  
Het RIVM heeft de lijst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidson-
derzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en 
CARC” voorgelegd aan de Paritaire Commissie vergadering van donder-
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 dag 11 juni 2015. Tijdens de Paritaire Commissie vergaderingen van 11 
juni 2015, van donderdag 9 juli 2015 en van 12 november 2015 is de lijst 
van onderzoeksvragen besproken. 
De volledige lijst met onderzoeksvragen is bijgevoegd in bijlage I. 
Het vaststellen van onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie is een 
belangrijke stap in het onderzoek omdat onderzoeksvragen de basis vor-
men voor de onderzoeksplannen en het onderzoek. De vastgestelde on-
derzoeksvragen geven aan welke vragen prioriteit hebben.  
 
1.3 Uitvoering van het onderzoek 

Het RIVM betrekt ook andere onderzoeksinstituten met relevante kennis 
bij het onderzoek voor zover nodig om het onderzoek zorgvuldig uit te 
voeren. Het onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM en wordt uit-
gevoerd door een consortium van onderzoeksinstituten. Het consortium is 
ingericht op basis van de lijst van opgestelde onderzoeksvragen. De on-
derzoeksinstituten in het consortium hebben de relevante en aantoonbare 
expertise die nodig is voor het onderzoeken en beantwoorden van de 
vastgestelde onderzoeksvragen. Daarom vormt en coördineert het RIVM 
een onderzoeksconsortium. De verantwoordelijkheid bij het inrichten van 
het consortium ligt bij het RIVM. Het consortium ontwerpt en voert het 
onderzoek uit.  
 
De consortiumpartijen zijn: 
• RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 
• Universiteit Utrecht 
• TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek) 
• Universiteit Maastricht 
 
Op basis van de lijst van onderzoeksvragen zijn een aantal zogenaamde 
werk pakketten (WP) ingericht voor het onderzoeken van bij elkaar ho-
rende onderzoeksvragen, zie bijlage II. Per WP is er een WP leider die 
verantwoordelijk is voor uitvoer van het onderzoek binnen het WP, en per 
WP zijn er een of meerdere trekkers die verantwoordelijk zijn voor de uit-
voering van deelonderzoeken binnen het WP. 
Onderzoeksvragen die door de Paritaire Commissie zijn vastgesteld wor-
den door het consortium uitgewerkt in verschillende onderzoeksplannen 
per deelonderzoek (gebaseerd op de verschillende WP’s).  
 
 
2 Doel van werkpakket 9 (WP9) 

In werkpakket 9 wordt een generiek beeld geschetst van de informatie 
die voor een juridische beoordeling van aansprakelijkheid van belang is. 
Er wordt geen zelfstandig onderzoek naar de feitelijke situatie uitgevoerd. 
De bevindingen van werkpakket 9 zullen dus niet betrekking hebben op 
de concrete omstandigheden van concrete gevallen. 
In werkpakket 9 wordt de juridische informatie aangereikt die Defensie of 
derden nodig hebben om die beoordeling te maken en om vast te stellen 
wat eventueel de omvang van die aansprakelijkheid is. Ook wordt infor-
matie aangereikt die van belang is voor het in kaart brengen van de 
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 rechtsverhouding van personen (en mogelijk hun nabestaanden) die in 
aanraking zijn gekomen met die stoffen ten opzichte van de Staat (De-
fensie). 
 
WP9 wordt uitgevoerd in twee fases. In de eerste fase wordt allereerst 
nagegaan welke aanvullende informatie in de overige WP’s eventueel nog 
verzameld zou moeten worden om het aansprakelijkheidsrechtelijke ka-
der volledig te schetsen.  

In de tweede fase worden de juridische uitgangspunten met betrekking 
tot de aansprakelijkheid van de (oud-)werkgever in kaart gebracht. Ge-
zien de focus van het project op blootstelling van (oud) medewerkers aan 
gevaarlijke stoffen in het algemeen, en chroom-6 in het bijzonder, zal bij-
zondere aandacht worden besteed aan de regels met betrekking tot ge-
vaarlijke stoffen, zoals omkering van de bewijslast en dergelijke. Ook zal 
worden ingegaan op de omstandigheden waaronder is gewerkt, wat er 
(op enig moment) over die stof bekend is geworden, wanneer er met de 
stof is gewerkt, de regels en de stand van wetenschap en techniek (State 
of the art, veiligheidskunde) die op de verschillende werkverhoudingen 
van toepassing waren, en de instructies die aan de medewerkers zijn ge-
geven. 

De juridische informatie die in de tweede fase wordt verzameld, zal ook 
beschikbaar komen in een voor het publiek heldere en begrijpelijke vorm. 
Dit onderzoeksplan heeft betrekking op zowel de eerste als de tweede fa-
se.  

 
 
3 Onderzoeksvragen van WP9 

Onderzoeksvraag 28 is door de Paritaire Commissie vastgesteld als volgt: 
 

"28. Wat is de procedure naar aanleiding van de uitkomsten van het 
onderzoek? 
 - Aansprakelijkheid Defensie 
- Erkenning 
- Bewijslast 
- Schadevergoeding 
- Verjaring 
- Nabestaanden 
- Hypotheek  
- Zorgverzekering" 

 
De vraag is een samenvatting in telegramstijl van de verschillende vra-
gen die aan de onderzoekers van het RIVM zijn gesteld door (voormalige) 
medewerkers van Defensie en andere stakeholders op het punt van scha-
de en aansprakelijkheid (zie hiervoor par. 1.2). Die vragen zijn opgeno-
men in een geaggregeerde vragenlijst, waaruit blijkt welke achterliggen-
de vragen corresponderen met de korte aanduidingen in onderzoeksvraag 
28.  
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 De onderzoekers van WP9 hebben dit uitgewerkt in de volgende generie-
ke subvragen voor onderzoeksfase 1:2 
 

a. Aangezien de vraag of de werkgever heeft voldaan aan zijn zorg-
plicht de kern is van alle vragen omtrent aansprakelijkheid, moet 
in de eerste plaats de zorgplicht van de werkgever in kaart worden 
gebracht.  
Daarvoor moet eerst worden nagegaan welke geschreven en on-
geschreven normen gedurende de tijd die het onderzoek beslaat 
ten aanzien van gevaarlijke stoffen, in het bijzonder Chroom-6, 
bestonden. Daarbij zal worden aangegeven onder welke omstan-
digheden er een zelfstandige onderzoeksplicht van de werkgever 
bestond ingeval geschreven en ongeschreven normen ontbreken. 
Daarna zal moeten worden beschreven welk veiligheidsniveau een 
werkgever behoort na te streven en in hoeverre het ervaringsfeit 
dat werknemers die langer met bepaalde gevaren werken, niet 
meer de verplichte zorgvuldigheid in acht nemen, een rol speelt. 
Ten slotte zullende algemene kaders worden weergegeven om-
trent de vraag wanneer en hoe een werkgever behoort te hande-
len, wanneer de zorgplicht ontstaat.  

b. Omdat de (omvang van) de zorgplicht afhankelijk is wan de wette-
lijke grondslag ervan, is het daarnaast noodzakelijk om onder-
scheid te maken tussen verschillende groepen oud-medewerkers. 
Immers, vóór inwerkingtreding van artikel 7:658 lid 4 BW bestond 
voor de aansprakelijkheid voor schade van ingeleend personeel 
geen wettelijke grondslag. Ook is niet zonder meer duidelijk dat 
de zorgplicht van de overheidswerkgever ten opzichte van zijn 
ambtenaren op dezelfde wijze wordt ingevuld als de zorgplicht in 
het civiele recht. Derhalve zullen de verschillende aansprakelijk-
heidsregimes in kaart moeten worden gebracht, zodat duidelijk is 
welk regime van toepassing is. Daarbij valt niet uit te sluiten dat 
uiteindelijk zal bljiken dat geen onderscheid hoeft te worden ge-
maakt.  

c. Een bijzonder belangrijk aspect in de uiteenzetting van het theore-
tische kader omtrent aansprakelijkheid is het causaal verband tus-
sen de schending van de zorgplicht van de werkgever enerzijds en 
de bij de werknemer ingetreden schade anderzijds. Dit juridische 
causale verband moet worden onderscheiden van het feitelijke 
causale verband, omdat uiteindelijk de verdeling van de bewijslast 
een rol zal spelen. Ook moet hier aandacht worden besteed aan de 
vraag of de schade niet, ondanks de voorzorgsmaatregelen, toch 
zou (kunnen) zijn ingetreden.  

d. Zodra duidelijk is hoe de zorgplicht en het causale verband tussen 
de (beweerde) schade en de schending van die zorgplicht moeten 
worden beoordeeld, komt het begrip “schade” aan de orde. In dit 
verband wordt bezien welke vormen van schade voor vergoeding 
in aanmerking (kunnen) komen. Te denken valt aan fysieke scha-
de, maar ook aan psychische schade (denk aan trauma’s of angst 

                                                
2 Het onderdeel “erkenning” is niet uitgewerkt als deel van de onderzoeksvragen. Het betreft hier immers een 

beleidskwestie waarover Defensie zelf een beslissing moet nemen. De rapportage van WP9 kan hooguit als basis 

voor een dergelijke beslissing dienen.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Versie: 1 Status: Definitief Pagina 7 van 24 
 

 voor ziekte, confrontatie met zieke collega’s, de zogenaamde 
shockschade, maar ook de "renteneurose" kan een rol spelen, dat 
wil zeggen de schade die ontstaat doordat men gefixeerd is op 
schadevergoeding). Ook kan worden gedacht aan medische kosten 
en secundaire gevolgen, zoals wanneer alleen op ongunstige 
voorwaarden een hypothecaire lening of verzekering kan worden 
afgesloten).  

e. Hiermee samenhangend, en vanwege de uitdrukkelijke vragen 
hieromtrent zal ook aandacht worden besteed aan de nabestaan-
den van (vermeende) chroom-6 slachtoffers. Hebben deze nabe-
staanden een zelfstandig recht op vergoeding van schade? Denk 
aan medische kosten, gederfde levensvreugde en dergelijke, maar 
ook gewone rechtsopvolging. Zo ja, (hoe) kan de kring van recht-
hebbenden worden afgebakend? En hoe moeten die aanspraken 
geldend worden gemaakt (langs civielrechtelijke of bestuursrech-
telijke weg)? 

f. Omdat artikel 7:658 BW een alles- of niets- bepaling is, leidt de 
voorgaand weergegeven beslisboom bij toepassing ervan op de 
concrete casus in principe tot een antwoord ja, aansprakelijk, en 
dan wel voor alle schade, of nee, niet aansprakelijk, en wel voor 
geen enkel onderdeel. In de jurisprudentie is ten aanzien van as-
bestblootstelling afstand gedaan van deze benadering. Indien 
blijkt dat de aandoeningen die in verband worden gebracht met 
blootstelling aan chroom-6 multicausaal zijn, dient dus te worden 
onderzocht of ook in deze gevallen aan de hand van de bestaande 
jurisprudentie ruimte bestaat om een proportionele aansprakelijk-
heid te bepleiten. Daarvoor moet echter wel duidelijk worden dat 
gevallen die in verband worden gebracht met chroom-6 of andere 
toxische stoffen ook zouden kunnen worden toegeschreven aan 
andere oorzaken (zoals longkanker bij een rokende medewerker of 
een werkverleden bij een andere werkgever die met gevaarlijke 
stoffen werkt).  

g. Het laatste grote vragencomplex heeft betrekking op het bewijs-
recht. Hier komen de vragen omtrent stelplicht en bewijslast van 
werkgever en werknemer aan de orde. Omwille van de helderheid 
is ervoor gekozen dit aspect apart te behandelen en niet in te 
vlechten in de aspecten zorgplicht, causaliteit en schade. Het on-
derzoek zal een helder beeld schetsen van de stelplicht van de 
werknemer ten aanzien van de schade, de “toedracht” van die 
schade en het causaal verband met de werkzaamheden, en daar-
naast ingaan op de mogelijke verweren van de werkgever en de 
daaraan verbonden bewijslast. In het bijzonder zal daarbij de zgn. 
omkeringsregel aan bod komen, die door middel van een rechter-
lijk vermoeden het slachtoffer een bewijsrechtelijke bescherming 
beoogt te bieden. Verder zal worden nagegaan hoe de verzwaarde 
betwistplicht van de werkgever de bewijspositie van beide partijen 
kan beïnvloeden. 

h. In het verlengde van onderdeel g zal vervolgens worden ingegaan 
op de vraag hoe dergelijk bewijs moet of kan worden geleverd. 
Kan dat bijvoorbeeld alleen door rapporten van artsen of deskun-
digen of ook door de verklaring van de medewerker zelf, welke 
maatstaven worden daarbij aangelegd (moet het bewijs bijvoor-
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 beeld waterdicht zijn of is het voldoende dat het causaal verband 
aannemelijk is) en in welke gevallen is tegenbewijs mogelijk? 

i. Ten slotte zal, indien nodig, worden ingegaan op andere proces-
rechtelijke aspecten zoals verjaring. Daarbij zal met name een rol 
spelen in hoeverre stilzitten aan de zijde van de werknemer nadat 
de schade zich heeft geopenbaard, kan leiden tot verjaring van de 
vordering. Mogelijk kan dit onderdeel vervallen indien Defensie 
besluit op verjaring geen beroep te zullen doen.  

 
De uiteenzetting van de boven weergegeven aspecten moet het mogelijk 
maken om aan de hand van de geleverde informatie omtrent het aan-
sprakelijkheidsrecht in combinatie met de feiten die in het onderzoek 
naar voren komen, het handelen van defensie te toetsen. Doel is dus om 
dit toetsingskader te verschaffen. De aansprakelijkheidsvraag zelf zal ui-
teraard niet aan de orde komen.  
 
In onderzoeksfase 1 vindt de afstemming plaats met de andere WP’s. Die 
afstemming hangt samen met de beantwoording van vorenstaande vra-
gen. Voor die afstemming zullen de onderzoeksplannen van de andere 
WP’s nauwgezet worden bestudeerd. Vooralsnog lijkt nadere afstemming 
nodig te zijn op een punt: 
 
 • De grootste onduidelijkheid voor WP9 bestaat op dit moment ten 

aanzien van de vraag op welke juridische basis de medewerkers op 
de POMS-locaties en elders hun werkzaamheden verrichtten. Gaat 
het uitsluitend om ambtenaren, zijn arbeidscontractanten ingezet, is 
met uitzendkrachten of gedetacheerd personeel gewerkt of met vor-
men van onderaanneming? De antwoorden op deze vragen zijn rele-
vant voor de vraag naar de juridische grondslag en invulling van de 
zorgplicht van de werkgever en eventueel ook de aansprakelijkheid. 
Indien er op meerdere rechtsgrondslagen wordt gewerkt, dienen al 
die rechtsgrondslagen te worden geanalyseerd. Dat is van invloed op 
de omvang van de werkzaamheden, en zou dus van tevoren duidelijk 
moeten zijn. Indien derden op basis van de uitkomsten van WP9 uit-
spraken zouden willen doen over de rechtspositie van de verschillen-
de groepen, moet voor die derden immers helderheid bestaan welke 
toetsingsmaatstaf dient te worden aangelegd.  

 
 
 
4 Methode 

De vraagstelling van WP9 is een zuiver juridische. Het empirische onder-
zoek en het onderzoek naar de feiten worden immers in WP2 t/m WP8 
uitgevoerd, eventueel na afstemming met WP9. De toe te passen metho-
de zal dan ook niet afwijken van wat onder juristen gebruikelijk en alge-
meen aanvaard is wanneer het gaat om het doen van uitspraken over het 
geldende recht.  

Deze methode is gebaseerd op een onder juristen binnen een bepaald 
rechtsstelsel (in dit geval het Nederlandse rechtstelsel) bestaande con-
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 sensus over identiteit, betekenis en onderling gewicht van de juridische 
bronnen (rechtsbronnen).  

Uitgangspunt is dan ook de rechtsregel. Deze kan afkomstig zijn uit een 
wet of lagere nationale regelgeving, maar kan ook uit het internationale 
en Europese recht afkomstig zijn. Deze regels zijn vaak in de rechtspraak 
verfijnd en/of aangevuld. Jurisprudentie zal dus een tweede kernbron van 
het onderzoek zijn. In de derde plaats zal gebruik worden gemaakt van 
juridische (en eventueel aanpalende, bv arbeidsgezondheidskundige) lite-
ratuur.  

Omdat voor gevallen als deze de regelgeving alleen algemene kaders 
geeft, zal het grootste deel van het onderzoek betrekking hebben op een 
analyse van de rechtspraak, aangezien hier de noodzakelijke verfijningen 
zijn te vinden. 

Bij het uitleggen van wet, jurisprudentie en literatuur spelen de gebruike-
lijke uitlegregels voor taaluitingen een belangrijke rol. Taaluitingen wor-
den zodanig geïnterpreteerd dat deze een samenhangend, begrijpelijk en 
consistent geheel vormen. Daarbij speelt de juridische context een be-
langrijke rol. Voor juristen hebben woorden en zinswendingen geregeld 
een betekenis die gevormd is door een lange juridische traditie en dus af 
kunnen wijken van de betekenis in de omgangstaal. 

Uiteindelijk is rechtswetenschap geen empirische wetenschap en geen 
wiskunde. Er worden uitspraken gedaan over hoe bepaalde regels in de 
werkelijkheid zouden behoren te functioneren, maar dat is een juridische 
werkelijkheid en die is minder homogeen dan de wereld van de reageer-
buizen in een chemisch laboratorium. In feite probeert de jurist uiteinde-
lijk te voorspellen wat een beslisser die niets anders voor ogen staat dan 
het toepassen van het recht, in een concreet geval zal beslissen. In dit 
onderzoek zal dan ook een juridisch kader worden geschetst, indien mo-
gelijk verhelderd / aangevuld door een beslisboom. Daarin zal worden 
verwoord hoe de juridische regels in onderling verband, dus uitgaand van 
wet zoals verfijnd in rechtspraak en eventueel uitgelegd in de literatuur, 
in het veld van het aansprakelijkheidsrecht met betrekking tot het om-
gaan met gevaarlijke stoffen eruit zien. De laatste stap, het toepassen 
van de regels op de concrete casus, zal in deze opdracht echter achter-
wege blijven, aangezien het niet aan de onderzoekers is om hieromtrent 
uitspraken te doen.  

 
 
 
5 Producten 

Vanwege de verschillende doelgroepen die door dit werkpakket geïnfor-
meerd dienen te worden en gelet op de afstemming met de tweede fase 
van WP9, wordt een vijftal producten gemaakt: 
 
1. Een interne rapportage waarin, na overleg met de onderzoeksteams 

van de betrokken WP’s, zal worden aangegeven welke informatie er 
nog nodig is om het toetsingskader uit WP9 toe te kunnen passen, ui-
teraard voor zover nog niet in dit onderzoek is voorzien. 
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 2. Een extern beschikbaar te stellen juridisch-wetenschappelijk rapport, 
met daarin de informatie die voor derden nodig is voor de beoorde-
ling van de vragen naar 

 • aansprakelijkheid van de werkgever voor blootstelling van de me-
dewerker aan chroom-6 en eventueel andere uit het RIVM-onderzoek 
naar voren komende gevaarlijke stoffen (bij schending van de zorg-
plicht), nogmaals: WP9 reikt alleen de theoretische kaders aan en 
doet geen uitspraken over de aansprakelijkheid van defensie ten 
aanzien van groepen werknemers of individuele werknemers; 

 • de schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen indien 
sprake is van aansprakelijkheid; 

 • de positie van de nabestaanden van een medewerker ten opzichte 
van wie de opdrachtgever aansprakelijk is voor schade geleden als 
gevolg van blootstelling aan stoffen als chroom-6. 

 • eventuele matiging van de schade in gevallen waarin alternatieve 
schadeoorzaken kunnen hebben bijgedragen aan het ontstaan van de 
schade; 

 • de bewijslast van het causaal verband, de wijze waarop bewijs en 
tegenbewijs kunnen worden geleverd; 

 • indien nodig, eventuele verjaring van vorderingen van medewer-
kers en de mogelijke schorsing en stuiting daarvan; 

3. Een extern beschikbaar te stellen informatiebrochure voor leken 
waarin de in het rapport opgenomen bevindingen overzichtelijk in le-
kentaal worden weergegeven.  

4. Een illustratieve voorlichtingsfilm: input vanuit dit WP deelonderzoek 
betreft script ondersteuning van de filmmakers om een juiste ver-
beelding van informatie te bewerkstelligen.  

 
Alle producten worden opgesteld in de Nederlandse taal. 
 
 
 
6 Voorbereidende activiteiten 

De onderzoeksplannen van de werkpakketten 1 t/m 8 zijn doorgenomen. 
Verder zijn geen specifieke voorbereidende activiteiten uitgevoerd of ge-
pland anders dan het opstellen van de onderzoeksplannen en het daar-
mee verband houdende overleg.  
 
 
 
7 Interactie met andere WP’s 

Gelet op de sterke samenhang met de onderzoeksvragen van WP8 zal 
moeten worden gewaarborgd dat die vragen volledig worden beantwoord 
en dat geen dubbel werk wordt verricht. Er is daarom besloten dat een 
onderzoeker van WP8.1 (deelonderzoek 1 van WP8) en een onderzoeker 
van WP8.2 (deelonderzoek 2 van WP8) een adviserende en afstemmende 
rol zullen vervullen in WP9.  
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 8 Beschrijving onderzoeksteam  

Het onderzoeksteam van de UM bestaat uit:  
• Prof. Dr. M.G. (Michael) Faure LLM: onderzoeksleider en deskundige 
op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht 
• Prof. Mr. S. (Saskia) Klosse: onderzoeksleider en deskundige op het 
gebied van het sociaal recht 
• Dr. N. (Nicola) Gundt: hoofdonderzoeker en deskundige op het ge-
bied van het arbeidsrecht en het aansprakelijkheidsrecht 
• Mr. Dr. R.C. (Lotte) Meurkens LLM: hoofdonderzoeker en deskundige 
op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en het procesrecht 
• Mr. Dr. M.M. (Rankie) ten Hoopen: onderzoeker en deskundige op 
het gebied van het gezondheidsrecht 
• Dr. N.J. (Niels) Philipsen: projectmanager en contactpersoon 
 
Indien het voor de uitvoering van het onderzoek noodzakelijk is worden 
andere experts ingezet.  
 
Michael Faure is wetenschappelijk directeur van het Onderzoeksinstituut 
METRO en hoogleraar in het Vergelijkend en Internationaal Milieurecht 
aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. In 
1995 werd tevens benoemd als Wetenschappelijk Directeur van de On-
derzoeksschool Ius Commune. Sinds 1 februari 2008 is hij parttime hoog-
leraar rechtsvergelijkend privaat- en economisch recht in het Rotterdam 
Insitute of Law & Economics (RILE) van de Erasmus Universiteit in Rot-
terdam en academisch directeur van het European Doctorate in Law and 
Economics (EDLE) programma. Michael is onderzoeksleider van dit onder-
zoek.  
 
Saskia Klosse is hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Maastricht. 
Haar voornaamste onderzoeksgebied ligt op het terrein van het arbeids- 
en het sociale zekerheidsrecht, zowel vanuit nationaal als internationaal 
perspectief. De focus is daarbij gericht op kwesties die samenhangen met 
werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, arbeidsomstandigheden, 
preventie en re-integratiebevordering en grensoverschrijdende arbeid. 
Hiernaast houdt zij zich bezig met de relatie tussen aansprakelijkheid en 
verzekering en het Europese coördinatierecht op het terrein van de socia-
le zekerheid. Zij participeert in Europese onderzoeksnetwerken en multi-
disciplinaire samenwerkingsverbanden en was jaren lang rechter plaats-
vervanger bij de Rechtbank Den Haag. Ook was zij lid van de Commissie 
Bakker die in 2008 het rapport ‘Een toekomst die werkt’ uitbracht. In 
september 2014 werd zij kroonlid van de SER. Saskia is onderzoeksleider 
van dit onderzoek. 
 
Nicola Gundt studeerde in Trier (Duitsland) en vervolgens aan de Europe-
an Law School van de Universiteit Maastricht. Zij promoveerde in 2009 
aan de Universiteit Utrecht op een rechtsvergelijkend onderzoek naar de 
mogelijkheid om de eenzijdige wijziging van het arbeidscontract in te zet-
ten als middel om de interne flexibiliteit van ondernemingen te vergroten 
(Wijziging van de arbeidsovereenkomst: een instrument voor interne 
flexibiliteit?). In 2011 is zij uitgenodigd in Bordeaux op een conferentie 
omtrent psychosociale arbeidsrisico’s en in 2014 -15 werkte zij mee aan 
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 een door Stichting Instituut GAK gefinancierd onderzoek naar schade-
compensatie bij beroepsrisico’s. Zij is als hoofdonderzoeker verbonden 
aan dit onderzoek.  
 
Lotte Meurkens studeerde aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit 
Maastricht. Zij behaalde masters in Europees recht en Privaatrecht. Mid-
dels stages deed zij ervaring op in de rechterlijke macht en de advoca-
tuur. In 2014 promoveerde zij op een onderzoek naar de mogelijkheid 
punitive damages te integreren in continentaal Europa, waaronder het 
Nederlandse aansprakelijkheidsrecht (Punitive damages: The Civil Reme-
dy in American law, Lessons and Caveats for Continental Europe, Kluwer 
Deventer, 2014). Zij is vanaf 2008 verbonden aan de UM.  
 
Rankie ten Hoopen studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is, 
na een tijdelijke aanstelling bij de vakgroep Burgerlijk Recht van Gro-
ningse juridische faculteit, in 1985 in dienst getreden bij de Universiteit 
Maastricht. Zij is daar sindsdien werkzaam bij de juridische faculteit; tus-
sentijds is zij enkele jaren verbonden geweest aan de faculteit gezond-
heidswetenschappen. In 2001 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar 
de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van 
geneesmiddelen, in het bijzonder de aansprakelijkheid van de apotheker. 
Naast haar werkzaamheden bij de universiteit, in de functie van universi-
tair docent gezondheidsrecht (met mede aandacht voor onderwerpen op 
het raakvlak gezondheidsrecht/arbeidsrecht), is zij werkzaam in de prak-
tijk, parttime bij een advocatenkantoor (praktijkgroep zorg) en verder als 
lid van enkele commissies binnen het universitair medisch centrum Maas-
tricht. 
 
Niels Philipsen is UHD rechtseconomie en werkt sinds 1998 aan de UM bij 
het onderzoeksinstituut METRO (tot 2003 als promovendus, daarna als 
senior onderzoeker). Hij heeft onderzoek gedaan op het brede terrein van 
de rechtseconomie, met specialisaties in mededingingsrecht, aansprake-
lijkheidsrecht en verzekering (waaronder ook arbeidsrisico’s) en vrije be-
roepen. Hij heeft als onderzoeker en projectmanager gewerkt in vele pro-
jecten voor binnen- en buitenlandse opdrachtgevers. Op het terrein van 
dit specifieke onderzoek was hij als onderzoeker o.a. betrokken bij de 
door Stichting Instituut GAK gefinancierde projecten ‘Leerzame Schade-
claims: leren van worst case scenario's als opstap naar effectieve inter-
ventie en preventie rond beroepsziekten’ (2007/8) en recentelijk over 
schadecompensatie bij beroepsrisico’s. Niels is de contactpersoon namens 
de trekker van dit deelonderzoek (UM – METRO). 
 
Het onderzoeksteam zal worden bijgestaan door een onderzoeker uit 
WP8.1 en een onderzoeker uit WP8.2. Deze onderzoekers krijgen een ad-
viserende en afstemmende rol. Over de feitelijke omvang van hun werk-
zaamheden valt op dit moment niets te zeggen.  
 
 
9 Tijdsplanning 

In onderstaande tabel is per fase de verwachte doorlooptijd van WP9 
aangegeven uitgaande van een startdatum van 1 maart 2016. Voor pro-
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 duct 4 (de illustratieve voorlichtingsfilm) is het onderzoeksteam afhanke-
lijk van anderen, zodat daarvoor slechts kan worden aangegeven wan-
neer de scriptinformatie kan worden aangeleverd. 
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Out-
put 

Omschrijving Maand 

  mrt 
 

apr 
 

mei 
jun 

 jul 
aug 

sep okt nov dec 

Interne rapportage afstemming WP9 en WP2-WP8 
 Bestuderen onderzoeksplannen          
 Overleg met WP2-WP8          
 Intern rapport          
Externe rapportage onderzoeksvraag 28 
 Literatuurstudie en inventarisatie 

relevante rechtspraak 
        

 Concept-rapport         
 Definitief rapport         
Informatiebrochure in lekentaal/scriptinput voorlichtingsfilm 
 Scriptinput voorlichtingsfilm         
 Informatiebrochure         

 
 
 
 
10 Begroting  

Taak Kosten (EUR) 
1. Afstemming WP9 en WP2-WP8 5.000 
2. Extern rapport onderzoeksvraag 28 45.000 
3. Informatiebrochure in lekentaal extern 4.000 
4. Scriptinput voorlichtingsfilm 5.000 

Assistentie onderzoekers WP8.1 en WP8.2 p.m. 

Totaal 59.000 + p.m. 

  

 
De geraamde kosten zijn exclusief BTW. De kosten zijn inclusief reiskos-
ten en andere niet-personele uitgaven. 
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 BIJLAGE I: Vastgestelde onderzoeksvragen door de Paritaire Commissie 

Het RIVM heeft de lijst met onderzoeksvragen voor het “Gezondheidson-
derzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en 
CARC” voorgelegd aan de Paritaire Commissie vergadering van 11 juni 
2015. Tijdens de Paritaire Commissie vergaderingen van 11 juni 2015, 
van 9 juli 2015 en van 12 november 2015 is de lijst van onderzoeksvra-
gen besproken.  
 
De volgende categorieën en vragen zijn door de Paritaire Commissie op 
11 juni 2015,9 juli 2015 en 12 november 2015 vastgesteld om uitgewerkt 
te worden in onderzoeksplannen: 
• Categorie: Chroom-6, vraag 1-3 
• Categorie: CARC, vraag 4-6 
• Categorie: Blootstelling, vraag 7-10 
• Categorie: Kinetiek, vraag 11 
• Categorie: Effecten, vraag 12-17 en 18 
• Categorie: Normen/recht op bescherming, vraag 20-21 
• Categorie: Risico, vraag 22-27 
• Categorie: Aansprakelijkheid/juridisch: vraag 28 
• Categorie: Medische testen/onderzoek, vraag 29-33 
• Categorie: Manier van onderzoek doen, vraag 34 
 
De vraag 19 (schadelijke effecten op milieu door chroom-6 en/of CARC) 
is in deze vergaderingen nog niet vastgesteld om uitgewerkt te worden in 
een onderzoeksplan door de Paritaire Commissie. 
 
Introductie 
 
De lijst van onderzoeksvragen voor het RIVM-onderzoek “Gezondheids-
onderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en 
CARC” is gebaseerd op de verzamelde vragen van alle belanghebbenden, 
waaronder (ex-)medewerkers van Defensie, Ministerie van Defensie, ka-
merbrieven en kamervragen, vakbonden, register-experts, letselschade 
advocaten, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en Onderzoeksraad 
voor de Veiligheid.  
 
Op dit moment is deze lijst van onderzoeksvragen een groeidocument 
omdat het verzamelen van vragen van belanghebbenden nog door gaat. 
 
Alle vragen die door belanghebbenden zijn gesteld zijn gecategoriseerd. 
Alle verzamelde vragen van alle belanghebbenden zijn vertaald naar een 
(kortere) lijst met onderzoeksvragen, waarin al deze verzamelde vragen 
zijn verwerkt. Ook de onderzoeksvragen zijn op dezelfde wijze gecatego-
riseerd als de vragen van belanghebbenden, waardoor het transparant is 
welke vragen zijn gebruikt voor het formuleren van welke onderzoeks-
vragen.  
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 Als onderzoeksvragen zijn twee typen onderzoeksvragen te onderschei-
den: 
a) Onderzoeksvragen die met algemeen (wetenschappelijk) literatuur-

onderzoek kunnen worden beantwoord. Dit zijn onderzoeksvragen die 
niet specifiek voor de Defensie situatie hoeven te zijn. 

b) Specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot de Defensie situatie.  
Beantwoording van deze specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot 
de Defensie situatie kan betekenen dat informatie op basis van onder-
zoeksvragen (a) en (b) gecombineerd moeten worden. Het signaleren van 
onvolledigheden in de kennis en informatie maakt ook deel uit van het 
beantwoorden van onderzoeksvragen, evenals het bepalen van de nood-
zaak tot verder onderzoek. 
 
Als er in de onderzoeksvragen wordt gesproken over (ex-)medewerkers 
van Defensie dan betekent dat in de bredere zin ook uitzendkrachten en 
burgerpersoneel dat niet in dienst was bij Defensie, maar die wel werk-
zaamheden hebben uitgevoerd voor Defensie.  
 
De vragen zijn opgesteld voor chroom-6 en CARC. Voor andere gevaarlij-
ke stoffen zouden dezelfde onderzoeksvragen opgesteld kunnen worden. 
Het RIVM coördineert het onderzoek en dit kan betekenen dat specifieke 
vragen ook door andere partijen/experts buiten het RIVM kunnen worden 
beantwoord. 
 
Onderzoeksvragen 
 
Hieronder staan de onderzoeksvragen per categorie, en per categorie is 
het onderscheid gemaakt tussen vragen die met algemeen (wetenschap-
pelijk) literatuur kunnen worden onderzocht (zogenaamde algemene vra-
gen) en specifieke vragen met betrekking tot de Defensie situatie (zoge-
naamde vragen mbt Defensie situatie). 
 
CHROOM-6 
Algemene vragen 
1. Wat is chroom(-6)? 

a. Wat zijn de verschijningsvormen van chroom? 
b. Heeft chroom een essentiële functie in het lichaam? 
c. Wat zijn de eigenschappen van chroom-6 (o.a. fysisch- chemische 

eigenschappen)? 
d. Waar wordt chroom-6 toegepast en waarvoor (toepassing, secto-

ren, materialen)? 
Vragen mbt Defensie situatie 
2. Welke producten waarmee bij Defensie is gewerkt bevatten chroom-6 

(per locatie, werkzaamheden, tijdsperiode)? 
3. Welke gehaltes aan chroom-6 bevatten deze producten (per locatie, 

werkzaamheden, tijdsperiode)? 
 
CARC (chemical agent resistant coating) 
Algemene vragen 
4. Wat is CARC? 

a. Wat is de samenstelling van CARC? 
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 b. Wat zijn de eigenschappen van CARC (o.a. fysisch- chemische ei-
genschappen)? 

c. Waar wordt CARC toegepast en waarvoor (toepassing, sectoren, 
materialen)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
5. Welke producten zijn bij Defensie gebruikt als CARC (per locatie, 

werkzaamheden, tijdsperiode)?  
6. Wat was de samenstelling van deze producten (per locatie, werk-

zaamheden, tijdsperiode)?  
BLOOTSTELLING 
Algemene vragen 
7. Hoe kun je met chroom-6 en/of CARC in contact komen? 

a. In welke materialen/producten zit chroom-6 en/of CARC, incl. de 
producten die door de consument worden gebruikt? 

b. Wat is de blootstelling aan chroom-6 (inhalatoir, dermaal en oraal) 
via de leefomgeving of levensstijl (o.a. voeding, roken, water, bui-
tenlucht)? 

c. In welke arbeidssituaties, bij welke werkzaamheden en in welke 
tijdsperiodes (buiten Defensie) is blootstelling aan chroom-6 en/of 
CARC mogelijk (inhalatoir, dermaal en oraal) en wat is daarbij de 
blootstelling? 

Vragen mbt Defensie situatie 
8. Wat was/is de blootstelling (inhalatoir, dermaal en oraal) aan chroom-

6 en/of CARC voor (ex-)medewerkers van Defensie? 
Gebruikmakend van beschikbare informatie (uit documenten van Mi-
nisterie van Defensie en gesprekken met (ex-)werknemers en even-
tueel vervolgonderzoek) over: 
- locatie 
- functie 
- werkzaamheden 
- werkomstandigheden 
- blootstellingsduur 
- tijdsperiode 
- beschermingsmaatregelen 

9. Aan welke andere gevaarlijke stoffen werden (ex-)medewerkers van 
Defensie blootgesteld? 

10. Wat was/is de blootstelling (inhalatoir, dermaal en oraal) aan deze 
andere gevaarlijke stoffen? 
 

KINETIEK 
Algemene vragen 
11. Wat doet het lichaam met chroom-6 en/of CARC? 

a. Opname 
b. Verdeling 
c. Omzetting 
d. Uitscheiding 

 
EFFECTEN 
Algemene vragen 
12. Welke effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan blootstelling 

aan chroom-6 en/of CARC? En wat is de tijdsduur tussen blootstelling 
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 aan chroom-6 en/of CARC en openbaren van de effecten op de ge-
zondheid? 

13. In hoeverre zijn er nog onvolledigheden in de kennis en informatie 
met betrekking tot effecten op de gezondheid en relatie met blootstel-
ling aan chroom-6 en/of CARC? 

14. Welke effecten op de gezondheid voor familieleden en nageslacht zijn 
gerelateerd aan blootstelling aan chroom-6 en/of CARC? 

15. Welke zeer vroege effecten op de gezondheid zijn gerelateerd aan 
blootstelling aan chroom-6 en/of CARC? 

16. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstelling 
aan chroom-6 en/of CARC sprake van een interactie met leefomge-
ving, levensstijl en genetische achtergrond (o.a. voeding, roken, wa-
ter, buitenlucht)? 

17. Is er bij een relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstelling 
aan chroom-6 en/of CARC sprake van een interactie met andere ge-
vaarlijke stoffen? 
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 Vragen mbt Defensie situatie 
18. Welke effecten op de gezondheid worden er gerapporteerd door (ex-

)medewerkers van Defensie (gespecificeerd voor locatie, functie, 
werkzaamheden, werkomstandigheden, blootstellingsduur, tijdsperio-
de)? 

19. Worden schadelijke effecten op het milieu door gebruik chroom-6 
en/of CARC ook onderzocht? Zo ja, wat zijn deze effecten? 

 
NORMEN/RECHT OP BESCHERMING 
Algemene vragen 
20. In de tijd: 

a. Sinds wanneer is er bekend dat chroom-6 en/of CARC schadelijk is 
voor de gezondheid (op basis van wetenschappelijke literatuur)? 

b. Wat waren/zijn normen van chroom-6 en/of CARC voor de alge-
mene populatie? 

c. Wat zijn de gezondheidskundige adviezen geweest voor arbeids-
normering van chroom-6 en/of CARC?  

d. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC 
voor werknemers die met chroom-6 en/of CARC werken? 

e. Met welke beschermingsmaatregelen diende/dient een werkgever 
zijn werknemers tegen blootstelling aan chroom-6 en/of CARC te 
beschermen (stand van de techniek)? 

f. In hoeverre waren bovenstaande punten afwijkend voor andere 
(commerciële) organisaties vergeleken met de situatie bij Defen-
sie? 

Vragen mbt Defensie situatie 
21. In de tijd: 

a. Sinds wanneer is er bij (de verschillende lagen bij) Defensie be-
kend dat chroom-6 en/of CARC schadelijk is voor de gezondheid? 
Hoe werd dat bekend gemaakt binnen Defensie of hoe werden (ex-
)medewerkers van Defensie hierover geïnformeerd?  

b. Wat waren/zijn normen/arbowetgeving van chroom-6 en/of CARC 
voor (ex-)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC 
werken? En zijn deze nageleefd? 

c. Wat waren/zijn de gebruiken binnen Defensie voor (ex-
)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? 
En zijn deze nageleefd? 

d. Wat was/is het arbogericht beleid binnen Defensie voor (ex-
)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? 
En is deze nageleefd? 

e. Wat was/is de zorgplicht van Defensie voor (ex-)werknemers van 
Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En is deze nage-
leefd? 

f. Welke beschermingsmaatregelen werden/worden bij Defensie toe-
gepast om (ex-)medewerkers van Defensie te beschermen tegen 
blootstelling aan chroom-6 en/of CARC (afhankelijk per locatie, 
functie, werkzaamheden, werkomstandigheden en tijdsperiode) 
(stand van de techniek)?  

g. Welke afwegingen hebben plaatsgevonden over het al dan niet 
blijven toepassen van chroom-6 en/of CARC, toen de effecten op 
de gezondheid bekend werden? Wie was daarvoor verantwoorde-
lijk?  
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 h. Wat was de rol/verantwoordelijkheid met betrekking tot het nale-
ven van normen/arbowetgeving/arbogerichtbeleid/zorgplicht van: 
- Nederlandse Ministerie van Defensie 
- Amerikaanse Ministerie van Defensie 
- Arbeidsinspectie 
- leiddinggevenden 
- veiligheidsfunctionarissen 
- bedrijfs/huisartsen bij Defensie 
- toezicht op werkvloer 
- medezeggensschapsraad 
- (ex-)werknemer van Defensie 

i. Welk beleid is er voor het blijven toepassen van chroom-6 en/of 
CARC in de toekomst? 

 
RISICO 
Algemene vragen 
22. Hoe ziet de blootstelling-effect relatie eruit voor de effecten op de ge-

zondheid die gerelateerd zijn aan de blootstelling aan chroom-6 en/of 
CARC? 

23. Zijn er blootstellingen aan andere gevaarlijke stoffen die mogelijk de-
ze relatie tussen effecten op de gezondheid en blootstelling aan 
chroom-6 en/of CARC beïnvloeden? Zo ja, hoe ziet de blootstelling-
effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid die gerelateerd 
zijn aan de blootstelling aan chroom-6 en/of CARC in combinatie met 
de blootstelling aan die andere gevaarlijke stoffen?  

24. Beïnvloedt leefomgeving, levensstijl of genetische achtergrond (o.a. 
voeding, roken, water, buitenlucht) deze relatie tussen effecten op de 
gezondheid en blootstelling aan chroom-6 en/of CARC? Zo ja, hoe ziet 
de blootstelling-effect relatie eruit voor de effecten op de gezondheid 
die gerelateerd zijn aan de blootstelling aan chroom-6 en/of CARC in 
combinatie met leefomgeving, levensstijl of genetische achtergrond 
(o.a. voeding, roken, water, buitenlucht)? 

Vragen mbt Defensie situatie 
25. Wat is het risico op effecten op gezondheid als gevolg van blootstel-

ling aan chroom-6 en/of CARC voor (ex-)medewerkers van Defensie, 
gegeven locatie, functie, werkzaamheden, werkomstandigheden, 
blootstellingsduur, tijdsperiode, beschermingsmaatregelen en andere 
blootstellingen?  
(uitgangspunt hierbij is het risico op de gezondheid als gevolg van 
blootstelling aan chroom-6 en/of CARC) 

26. Hoe aannemelijk is het dat een door een (ex-)medewerker van Defen-
sie gerapporteerd effect op de gezondheid het gevolg is van blootstel-
ling aan chroom-6 en/of CARC, gegeven locatie, functie, werkzaam-
heden, werkomstandigheden, blootstellingsduur, tijdsperiode, be-
schermingsmaatregelen en andere blootstellingen? 
(uitgangspunt hierbij is de aanwezigheid van een effect op de ge-
zondheid en aannemelijkheid door blootstelling aan chroom-6 en/of 
CARC) 

27. Is het mogelijk om een epidemiologisch onderzoek uit te voeren naar 
blootstelling aan chroom-6 en/of CARC en effecten op de gezondheid? 
Vereisten hiervoor zijn een duidelijk gedefinieerde studiepopulatie, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Versie: 1 Status: Definitief Pagina 21 van 24 
 

 objectieve blootstellingskarakterisering, en objectieve gezondheidska-
rakterisering. 

 
AANSPRAKELIJKHEID/JURIDISCH 
Vragen mbt Defensie situatie 
28. Wat is de procedure naar aanleiding van de uitkomsten van het on-

derzoek? 
- Aansprakelijkheid Defensie 
- Erkenning 
- Bewijslast 
- Schadevergoeding 
- Verjaring 
- Nabestaanden 
- Hypotheek 
- Zorgverzekering 
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 MEDISCHE TESTEN/ONDERZOEK 
Algemene vragen 
29. Kan blootstelling aan chroom-6 en/of CARC in het lichaam worden 

aangetoond/gemeten 
(zowel tijdens blootstellingsperiode als achteraf)? 

30. Kan (lichamelijk) medisch onderzoek uitwijzen of een bepaald effect 
op de gezondheid gerelateerd is aan de blootstelling aan chroom-6 
en/of CARC? 

Vragen mbt Defensie situatie 
31. Wanneer heeft Defensie welk (lichamelijk) medisch onderzoek voor 

(ex-)medewerkers van Defensie aangeboden? Welke afwegingen heb-
ben plaatsgevonden voor de keuze hiervoor? 

32. Wie bepaalt welke (medische) onderzoeken worden uitgevoerd voor 
(ex-)medewerkers van Defensie? 
- kosten 
- op welke termijn 
- wie voert deze onderzoeken uit 
- communicatie hierover 

33. Wat is de procedure voor het consulteren van een arts door (ex-
)medewerker van Defensie met betrekking tot: 
- rol huisarts en bedrijfsarts 
- blootstelling aan chroom-6 en/of CARC 

 
MANIER VAN ONDERZOEK DOEN RIVM-ONDERZOEK 
34. Hoe ziet de procedure voor het uitvoeren van het RIVM-onderzoek er-

uit met betrekking tot: 
- taken RIVM 
- transparantie RIVM-onderzoek 
- rol paritaire commissie 
- rol Ministerie van Defensie 
- rol GGD onderzoek 
- rol andere (onafhankelijke) wetenschappers / onderzoeken 
- duur onderzoek 
- financiering onderzoek 
- tijdsperiode onderzoek 
- registratie voor het onderzoek 
- opstellen onderzoeksvragen 
- gebruik van informatie van (ex-)medewerkers 
- werving (ex-)medewerkers van Defensie 
- betrokkenheid (ex-)medewerkers van Defensie 
- informatievoorziening naar (ex-)medewerkers van Defensie 
- beantwoorden van vragen 
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WP1: Algehele coördinatie en management 
WP leader: RIVM 

WP3: Algemene vragen en blootstelling al-
gemeen chroom-6 en CARC en producten 
Defensie situatie 
WP leader: RIVM 

WP4: Blootstelling Defensie situatie 
WP leader: Universiteit Utrecht 
 

 
 

WP5: Effecten 
WP leader: RIVM 
 
• Literatuuronderzoek 

 
• Gerapporteerde effecten Defensie situatie 

en mogelijkheid epidemiologisch onderzoek 

WP2: Manier van onderzoek doen RIVM-
onderzoek 
WP leader: RIVM 

BIJLAGE II: Beschrijving consortium en werkpakketten (WP’s)  

Per WP is er een WP-leider, die verantwoordelijk is voor uitvoer van het 
onderzoek binnen het WP. Daarnaast zijn er per WP één of meerdere 
trekkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van deelonderzoeken 
binnen het WP. De vraagnummers verwijzen naar de vraagnummers in 
de lijst met geprioriteerde en vastgestelde onderzoeksvragen door de Pa-
ritaire Commissie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

WP6: Risico Defensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

Vraag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Trekker: 
RIVM 

Vraag 12-17, 22-24. Trekker: RIVM 

Vraag 18, 27. Trekker: RIVM 

Vraag 34. Trekker: RIVM 

Vraag 25-26. Trekker: RIVM 

Vraag 8, 9, 10. Trekker: Universiteit 
van Utrecht 
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WP9: Aansprakelijkheid/juridisch 
WP leader: UM 

WP7: Medische testen/onderzoek 
WP leader: RIVM 
 
• Algemene vragen medische tes-

ten/onderzoek 
 
• Defensie specifieke vragen medische tes-

ten/onderzoek 

WP8: Normen/recht op bescherming De-
fensie situatie 
WP leader: RIVM 
 

• Normen/recht op bescherming algemeen 
 

• Normen/recht op bescherming Defensie 
situatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vraag 28. Trekker: UM 

Vraag 29, 30. Trekker: TNO 

Vraag 31-33. Trekker: RIVM 

Vraag 20. Trekker: TNO 

Vraag 21. Trekker: RIVM 
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