
00
77

96

Nieuwsbrief 

Gezondheids- 
onderzoek gebruik  
gevaarlijke stoffen
bij Defensie;
chroomhoudende verf en CARC

In deze nieuwsbrief:

• Opzet RIVM-onderzoek

• Commissie

• Informatiebijeenkomsten en  
 focusgroepen

• Fases RIVM-onderzoek

 
Het RIVM voert onderzoek uit naar de 
blootstelling van (ex-)medewerkers van Defensie 
aan chroomhoudende verf en CARC en wat dit 
betekent voor hun gezondheid. Met deze 
nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van 
de stand van zaken van het RIVM-onderzoek. 

Opzet RIVM-onderzoek
Defensie heeft het RIVM gevraagd om grondig onderzoek uit 
te voeren naar de blootstelling van (ex-)medewerkers aan 
chroomhoudende verf en CARC en wat dit betekent  voor de 
gezondheid. 

Ter voorbereiding worden gesprekken gevoerd met belang-
hebbenden en vertegenwoordigers, zoals vakbonden, 
letselschade-advocaten, Defensie en de Nationale 
Ombudsman. Ook (ex-)medewerkers van Defensie zelf 
kunnen bijdragen aan de relevantie van het RIVM-
onderzoek, bijvoorbeeld via zogenaamde focusgroepen. 
Deze focusgroepen worden nog gevormd. Een onafhanke-
lijke commissie houdt toezicht op het onderzoek van het 
RIVM.

Commissie
De onafhankelijke commissie, de zogenaamde paritaire 
commissie, bestaat uit acht personen en een onafhankelijke 
voorzitter, de heer Ruud Vreeman. Vier van deze personen 
vertegenwoordigen de werknemers van Defensie, zij zijn 
afkomstig van vakbonden, en de andere vier vertegenwoor-
digen Defensie als werkgever. De commissie is onafhankelijk 
adviseur van de onderzoekers, stelt prioriteiten bij de 
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verschillende onderdelen van het onderzoek en geeft een 
oordeel over de onderzoeksresultaten. Inmiddels is de 
commissie gevormd en gemeld aan de Tweede Kamer.

Informatie voor of vragen aan de commissie kunt u 
voorleggen aan het Centrum voor Arbeidsverhoudingen 
Overheidspersoneel (CAOP) via infoc6&carc@caop.nl. 

Informatiebijeenkomsten en 
focusgroepen
In navolging van de voorlichtingsbijeenkomsten voor de 
voormalige POMS-medewerkers vorig jaar oktober, worden 
in januari en februari nog een aantal bijeenkomsten 
georganiseerd. Deze zijn bedoeld voor de overige (ex-)
werknemers die mogelijk nog vragen of informatie hebben.

Na de bijeenkomsten zullen zo spoedig mogelijk gesprek-
ken plaatsvinden met (ex-)medewerkers om te bespreken 
welke vragen zij willen dat het RIVM gaat onderzoeken. 
Deze gesprekken in kleine groepen van waarschijnlijk acht 
tot twaalf mensen noemen we focusgroepen. Via het CAOP 
zult u worden benaderd met de vraag of u zou willen 
deelnemen aan een focusgroep. U kunt aan het CAOP ook 
laten weten of u liever uw vragen en informatie op een 
andere wijze aan de onderzoekers kenbaar wilt maken. 

Fases RIVM-onderzoek
Het RIVM-onderzoek kent twee fases: 

1.  Met belanghebbenden bespreken wat zij onderzocht 
willen hebben. Die onderzoeksvragen worden gepriori-
teerd door de eerdergenoemde paritaire commissie. 
Vervolgens zal het RIVM een concept-onderzoeksvoor-
stel uitwerken, dat besproken zal worden met onafhan-
kelijke inhoudelijk deskundigen. Ook belanghebbenden 
kunnen deskundigen aanmelden voor de inhoudelijke 
bespreking. Daarna zal het concept-onderzoeksvoorstel 
worden besproken met een aantal groepen  
(ex-)medewerkers in zogenaamde focusgroepen. Het 
resultaat van die focusgroepen wordt ter vaststelling 
voorgelegd  aan de paritaire commissie in het uiteinde-
lijke onderzoeksvoorstel.

2.  Het RIVM zal het ‘Gezondheidsonderzoek gebruik 
gevaarlijke stoffen bij Defensie; chroomhoudende verf 
en CARC’ in opdracht van het ministerie van Defensie 
daadwerkelijk uitvoeren.  
Inmiddels is het RIVM gestart met een aantal voorberei-
dende activiteiten, wat is afgesproken met Defensie. Een 
voorbeeld daarvan is het eerste informatieblad over 
chroom-6 voor artsen. Het informatieblad wordt 
momenteel voorbereid en zal in januari voor de informa-
tiebijeenkomsten worden verspreid zowel richting 
huisartsen en bedrijfsartsen als richting belanghebben-
den. Het informatieblad wordt opgesteld voor artsen, 
zodat zij (ex-)medewerkers van Defensie kunnen 
ondersteunen als die zich melden met vragen over 
chroom-6 en hun gezondheid. 

Als u vragen heeft over de nieuwsbrief of het onderzoek 
van het RIVM, kunt u deze stellen aan de onderzoekers via 
chroomonderzoek@rivm.nl. 
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