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Het RIVM voert onderzoek uit naar de blootstelling 
van (ex-)medewerkers van Defensie aan chroom-
houdende 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 onderzoek.

Vragen voor het onderzoek
Doorgeven van vragen

Inmiddels hebben meer dan 2.300 (ex-)medewerkers van 
Defensie zich geregistreerd bij het onafhankelijke Centrum 
Arbeidsverhoudingen en Overheidspersoneel (CAOP). Dit zijn 
zowel (ex-)medewerkers van POMS-locaties als van andere 
Defensie-locaties. Deze personen zijn uitgenodigd om hun 
vragen door te geven voor het onderzoek. Op deze manier 
sluit het onderzoek goed aan bij wat er leeft. Ook andere 
belanghebbenden, zoals vakbonden, Defensie, register-
experts en letselschade-advocaten, kunnen hun vragen 
doorgeven. Vragen kunnen ook afkomstig zijn uit de 12 
informatiebijeenkomsten die in het najaar van 2014 en begin 
2015 zijn georganiseerd voor (ex-)medewerkers. De vragen 
worden door het RIVM verzameld. Alle (ex-)medewerkers 
zijn of worden uitgenodigd om hun vragen door te geven  
via een online vragenlijst of door deel te nemen aan een 
groepsgesprek (zogenaamde focusgroep). De eerste ronde 
van focusgroepgesprekken is geweest. Momenteel zijn er 
meer dan 1.000 vragen binnen gekomen. 

Van vraag naar onderzoeksvraag

Er zijn meer dan 1.000 vragen gesteld om te onderzoeken.  
De vragen hebben verschillende achtergronden of onder-
werpen, ook kunnen er dubbele vragen tussen zitten. Alle 
binnen gekomen vragen zijn geanalyseerd en gebundeld in 
onderzoeksvragen. Tot nu toe heeft dat geleid tot een 30-tal 
onderzoeksvragen. Hierbij is geen vraag verloren gegaan. 



De onderzoeksvragen worden onderverdeeld in tien 
categorieën: Chroom-6, CARC (Chemical Agent Resistant 
Coating), Blootstelling, Kinetiek, Effecten, Normen/recht  
op bescherming, Risico, Aansprakelijkheid/juridisch, 
Medische testen/onderzoek en Manier van onderzoek  
doen RIVM-onderzoek. 

Onderzoeksvragen vormen de basis van het onderzoek.  
De onderzoeksvragen geven structuur aan het onderzoek 
en de inhoud. Bovendien zorgen deze ervoor dat het 
onderzoek goed wordt uitgevoerd en dat het antwoord 
transparant en duidelijk is.

Vaststellen van de onderzoeksvragen

De lijst met onderzoeksvragen is voorgelegd aan de 
Paritaire Commissie (bestaande uit vertegenwoordigers  
van Defensie en de vakbonden). De Commissie besluit 
welke onderzoeksvragen het RIVM moet gaan onderzoeken 
en beantwoorden en in welke volgorde. Inmiddels heeft de 
Commissie de eerste onderzoeksvragen besproken. 

• Zodra de onderzoeksvragen zijn vastgesteld, verschijnen deze  
op de RIVM-website: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/C/
Chroomhoudende_verf_en_CARC.

Volgende stappen in het onderzoek
Opstellen van onderzoeksplannen

Het RIVM betrekt actief andere organisaties en deskundigen 
bij het onderzoek. Samen hebben deze organisaties de 
benodigde kennis en expertise om alle onderzoeksvragen 
te kunnen beantwoorden. Bovendien kunnen deze organi-
saties kritisch naar elkaar zijn, zodat het onderzoek de juiste 
wetenschappelijke zeggingskracht heeft. 

Inmiddels is begonnen met het onderzoeken en beant-
woorden van de besproken onderzoeksvragen. Zodra 
onderzoeksvragen worden vastgesteld door de Paritaire 
Commissie, zullen de onderzoekers deze uitwerken in een 
onderzoeksplan. In het onderzoeksplan wordt bijvoorbeeld 
omschreven op welke manier de onderzoeksvraag onder-
zocht gaat worden en hoe lang het beantwoorden ongeveer 
gaat duren. De onderzoeksplannen worden getoetst door 
een inhoudelijke klankbordgroep en vastgesteld door de 
Paritaire Commissie.

Inhoudelijke klankbordgroep

Het RIVM is bezig met het instellen van een inhoudelijke 
klankbordgroep. De taak van de klankbordgroep is om de 
kwaliteit van het onderzoek te beoordelen. De leden van 

deze klankbordgroep zijn voorgedragen door de vakbonden, 
Defensie, betrokken register-experts en letselschade- 
advocaten en het RIVM zelf. De klankbordgroep komt 
bijeen en geeft advies aan de onderzoekers over de 
onderzoeksplannen. De Paritaire Commissie beoordeelt de 
manier waarop de onderzoekers omgaan met het advies. 
Zodra de samenstelling van de klankbordgroep bekend is, 
wordt deze vermeld op de RIVM-website.

Doorgeven van vragen nog mogelijk

Misschien heeft u nog geen vragen doorgegeven of heeft u 
de eerste ronde van de focusgroepgesprekken niet meege-
maakt. Dat is geen probleem, want u kunt nog steeds uw 
vragen doorgeven! Na de zomer vindt een nieuwe ronde 
van focusgroepgesprekken plaats. Tijdens de focusgroep-
gesprekken worden vragen nog niet beantwoord. Eerst 
worden alle vragen verzameld, waarna de vragen in het 
onderzoek meegenomen zullen worden. Het invullen van 
de online vragenlijst blijft ook mogelijk. Als dit leidt tot 
aanvullende onderzoeksvragen, dan worden deze telkens 
voorgelegd aan de Paritaire Commissie om ze vast te stellen 
en te prioriteren.

Het is niet mogelijk om zowel aan een focusgroep als aan 
de online vragenlijst deel te nemen. Dat zou een vertekend 
beeld geven van de vragen die leven. Aan alle deelnemers 
worden dezelfde vragen gesteld. Het maakt dus voor het 
doorgeven van uw vragen niet uit of u voor de online 
vragenlijst of focusgroep kiest. Deelname aan de focus-
groepen levert wel extra informatie op over de achtergronden 
van de vragen. Bijvoorbeeld het verschil tussen een 
POMS-locatie en een andere Defensie-locatie.

• Om uw vragen door te kunnen geven, moet u zich eerst registreren 
bij het Informatiepunt Chroom-6 en CARC van het CAOP:  
https://vragenlijst.caop.nl/chroom-registratie/home.html.  
Nadat u zich heeft geregistreerd, ontvangt u automatisch een 
uitnodiging. In deze uitnodiging staat een link naar een website. 
Deze link is persoonlijk, zodat uw gegevens altijd bij elkaar 
blijven. Via de website kunt u kiezen om uw vragen door te geven 
via een focusgroepgesprek of de online vragenlijst. Ook kunt u 
ervoor kiezen om geen vragen door te geven. 

• Wilt u weten hoe u uw vragen kunt doorgeven? Neem dan contact 
op met het Informatiepunt Chroom-6 en CARC van het CAOP 
(contactgegevens achteraan).

Verzamelen van informatie

Tijdens het onderzoek zal ook meer aandacht zijn voor 
bijvoorbeeld werksituaties, blootstelling en gezondheids-
effecten. Het is voor de onderzoekers belangrijk om hier 
een goed beeld van te krijgen, dus uw bijdragen zijn heel 
waardevol. Het RIVM heeft deze informatie eerder nog niet 
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verzameld, omdat de onderzoeksvragen nog niet bekend 
waren. Nu de eerste onderzoeksvragen bekend zijn, weten 
de onderzoekers welke informatie zij van (ex-)medewerkers 
nodig hebben.
Als het zover is, zal het RIVM u uitnodigen om (opnieuw) 
deel te nemen aan het onderzoek. U kunt zelf kiezen of u 
(opnieuw) wilt deelnemen. Het RIVM zal u tegen die tijd 
hierover informeren. 

Analyse van informatie en documenten

Enkele (ex-)medewerkers hebben informatie en documenten 
aan het CAOP of RIVM gegeven. Dit wordt allemaal geana-
lyseerd door de onderzoekers. Hieruit komt waardevolle 
informatie naar voren over bijvoorbeeld werksituaties.  
Ook komen hier vragen voor het onderzoek uit voort.  
Deze vragen worden meegenomen in het onderzoek.  
De informatie en documenten worden (anoniem) door-
gestuurd aan de onderzoekers.

• Als u informatie of documenten heeft welke relevant kunnen zijn 
voor het onderzoek, dan is dit zeer welkom. U kunt het dan 
e-mailen naar het CAOP: infoc6&carc@caop.nl. 

Voorlichtingsbijeenkomsten

In het najaar wordt een nieuwe ronde voorlichtingsbijeen-
komsten voor (ex-)medewerkers georganiseerd. Het RIVM 
zal dan informatie geven over het onderzoek. Hier zullen wij 
u tegen die tijd over informeren.

Mailen naar  
chroomonderzoek@rivm.nl

Het RIVM heeft enige tijd geleden het e-mailadres  
chroomonderzoek@rivm.nl opengesteld. Met dit e-mail-
adres kan het RIVM professionals inhoudelijk ondersteu-
nen. Bijvoorbeeld een arts die een vraag stelt over de 
gemelde klachten van een patiënt of instanties die mensen 
te woord staan over chroom-6 of CARC. Daarnaast kan het 
RIVM via dit e-mailadres informatie op één plek verzame-
len voor het onderzoek. 

Soms mailen mensen naar chroomonderzoek@rivm.nl om 
persoonlijke zaken aan het RIVM voor te leggen. Helaas 
kunnen wij u daar niet mee helpen. Kortweg omdat de 
meeste vragen nog onderzocht moeten worden en dat kost 
tijd. Vragen die via deze mail binnen komen worden wel 
verzameld en voorgelegd aan de Paritaire Commissie. De 
Paritaire Commissie besluit of het RIVM de vraag moet 
onderzoeken en beantwoorden.

• Als u momenteel gezondheidsproblemen heeft, kunt u het beste 
contact opnemen met een arts. Als u er samen met uw arts niet 
uitkomt, dan kan hij of zij contact opnemen met de onderzoekers 
van het RIVM via chroomonderzoek@rivm.nl of met het Nationaal 
Vergiftigingen Informatie Centrum (www.vergiftigingen.info). 

• Het RIVM heeft het informatieblad ‘Gezondheidsrisico’s van 
chroom-6’ voor huisartsen ter beschikking gesteld. Deze vindt  
u op onze website: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/C/
Chroomhoudende_verf_en_CARC. Dit informatieblad kunt u 
eventueel meenemen naar het gesprek met uw arts.

Figuur 1: De tijdslijn geeft weer hoe de onderzoeksvragen voor het RIVM tot stand zijn gekomen. Dit proces is in deze nieuwsbrief beschreven.
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Contactgegevens Informatiepunt Chroom-6 en CARC van het CAOP

Registratie:  https://vragenlijst.caop.nl/chroom-registratie/
E-mail:   infoc6&carc@caop.nl
Telefoon:  070 - 376 5476
Website:  http://www.caop.nl/diensten/ondersteuning-en-advies/informatiepunt-chroom-6-en-carc/ 

De openingstijden van het Informatiepunt zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
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