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Gezondheidsonderzoek 
gebruik gevaarlijke  
stoffen bij Defensie;  
POMS, chroom-6 en CARC

Het RIVM coördineert het zogenaamde historische 
onderzoek naar het werken met chroomhoudende 
verf en CARC door (ex-)medewerkers van Defensie 
en wat dit kan betekenen voor hun gezondheid.

Algemene vragen over chroom-6 
beantwoord

Het RIVM heeft de informatiebrochure “Wat is chroom-6?” 
gepubliceerd. In de brochure wordt antwoord gegeven op 
algemene vragen over chroom en chroom-6, zoals hoe u in 
contact kunt komen met chroom-6 en wat chroom-6 in het 
lichaam doet. Er worden geen antwoorden gegeven over 
chroom-6 in relatie met individuele werksituaties of 
gezondheidseffecten. 

De beantwoording van de algemene vragen over chroom-6 
valt onder het deelonderzoek “Algemene vragen chroom-6 
en CARC en samenstelling gebruikte producten Defensie”.

 > Informatiebrochure “Wat is chroom-6?”:
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_
Actueel/Uitgaven/Milieu_Leefomgeving/Chroomonderzoek/
Informatiebrochure_Wat_is_chroom_6

 > Meer informatie over het deelonderzoek “Algemene 
vragen chroom-6 en CARC en samenstelling gebruikte 
producten Defensie”:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/C/Chroom_6_en_CARC/
Gezondheidsonderzoek_gebruik_gevaarlijke_stoffen_bij_
Defensie/Stap_4_Onderzoeken_en_beantwoorden_van_de_
onderzoeksvragen
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Deelonderzoek “Juridisch 
(algemeen)/aansprakelijkheid” 
vastgesteld
Het deelonderzoek “Juridisch (algemeen)/aansprakelijk-
heid” is vastgesteld door de Paritaire Commissie.  
Dit deelonderzoek wordt geleid door de Universiteit 
Maastricht. 

Het doel van dit deelonderzoek is om informatie aan te 
reiken om tot een oordeel te komen over de aansprakelijk-
heid. De resultaten van het deelonderzoek zullen de 
juridische situatie beschrijven op groepsniveau.  
Deze informatie is nuttig voor bijvoorbeeld het starten van 
een juridische procedure. Het deelonderzoek zal geen 
uitspraak doen over de eventuele aansprakelijkheid van 
Defensie. Dat vraagt namelijk om een individuele benade-
ring en kan het beste door een rechter worden beoordeeld. 

 > Meer informatie over het deelonderzoek “Juridisch 
(algemeen)/aansprakelijkheid” en het onderzoeksplan 
vindt u op de RIVM-website:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/C/Chroom_6_en_CARC/
Gezondheidsonderzoek_gebruik_gevaarlijke_stoffen_bij_
Defensie/Stap_4_Onderzoeken_en_beantwoorden_van_de_
onderzoeksvragen

 > Het verschil tussen een onderzoek op individueel en 
groepsniveau wordt toegelicht in een video op de 
RIVM-website:
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_
Actueel/Multimedia/Milieu_Leefomgeving/Video_Beoordeling_
gezondheidsrisico_s_van_gevaarlijke_stoffen_
groepsbeoordeling_en_individuele_beoordeling

Introductie van de Paritaire 
Commissie

Ondertussen heeft u misschien vaker gehoord over de 
Paritaire Commissie. Maar wat is de Paritaire Commissie 
eigenlijk en wie zitten er in? Het RIVM heeft een video 
gerealiseerd om de Commissie toe te lichten. 

Het doel van de Paritaire Commissie is onder andere om 
het “Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen  
bij Defensie: POMS, chroom-6 en CARC” te begeleiden.  
Dit doet de Commissie door de onderzoeksvragen en 
onderzoeksplannen vast te stellen. Zij beslissen welke 
onderzoeksvragen worden onderzocht en in welke 
volgorde.

De Paritaire Commissie bestaat uit 11 deelnemers.  
De deelnemers zijn 4 vertegenwoordigers van Defensie  
als werkgever en 4 vertegenwoordigers van de vakbonden 

namens alle (ex-)medewerkers en nabestaanden. 
Daarnaast nemen 2 onafhankelijke adviseurs op het gebied 
van wetenschap en communicatie deel. De Commissie 
wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter. Het RIVM 
is toehoorder bij de vergaderingen van de Commissie.  
Wie de leden precies zijn, kunt u lezen op de website van 
het ‘Informatiepunt Chroom-6 en CARC’.

 > Video “Introductie van de Paritaire Commissie”:
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_
Actueel/Multimedia/Milieu_Leefomgeving/Video_Introductie_
van_de_Paritaire_Commissie 

 > Meer informatie over de Paritaire Commissie en de leden:
https://www.informatiepuntchroom6.nl/overig/paritaire-
commissie/

Informatie voor het onderzoek
Na de zomer worden gesprekken gevoerd met (ex-)
medewerkers van POMS-locaties voor het onderzoek.  
Op deze manier wil het RIVM werksituaties en blootstel-
ling verder in kaart brengen. Alle informatie van (ex-)
medewerkers zal vertrouwelijk worden behandeld en 
niet worden doorgegeven aan derden of aan Defensie. 
Ook zal de informatie niet te herleiden zijn tot een 
persoon.

Het CAOP zal mensen uitnodigen om deel te nemen.  
Niet iedereen zal worden uitgenodigd om deel te nemen, 
want dat is niet nodig voor het onderzoek. Daarnaast zou 
het onderzoek dan onnodig lang duren. Ondanks dat niet 
iedereen uitgenodigd zal worden om deel te nemen aan het 
onderzoek, is het wel belangrijk dat zoveel mogelijk (ex-)
medewerkers en nabestaanden zich registreren bij het 
CAOP. Zo krijgen we een volledig beeld van medewerkers  
en kunnen we zoveel mogelijk mensen van alle locaties 
betrekken. 

Mocht u nog (ex-)collega’s of nabestaanden weten die zich 
niet hebben geregistreerd bij het CAOP, dan verzoeken wij u 
vriendelijk om hen hierop te wijzen. Als u uzelf nog niet 
geregistreerd heeft, dan zou het natuurlijk ook heel fijn zijn 
als u dat nog even kunt doen.

Het RIVM stelt het ook op prijs als informatie en documen-
ten door (ex-)medewerkers en nabestaanden beschikbaar 
worden gesteld. De informatie en documenten kunt u 
doorsturen naar het Informatiepunt Chroom-6 en CARC. 
Informatie afkomstig van (ex-)medewerkers en nabestaan-
den wordt niet gepubliceerd op internet of doorgegeven 
aan Defensie, maar wordt wel beschikbaar gemaakt voor 
de onderzoekers.

 > Registreren bij het CAOP:
https://www.informatiepuntchroom6.nl/registratie/

https://www.informatiepuntchroom6.nl/registratie/


Contactgegevens Informatiepunt Chroom-6 en CARC bij het CAOP

E-mail: infoc6&carc@caop.nl
Telefoon: 070 376 54 76
Website: www.informatiepuntchroom6.nl 

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