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 Utrecht, 8 oktober 2015 

 

 

Beste oud-collega, 

 

De afgelopen weken is NS/NedTrain in het nieuws gekomen over het gebruik van Chroom-6 

houdende verf op sommige treinen. Ik kan me voorstellen dat de berichtgeving bij u als oud-

medewerker leidt tot vragen of zorgen. Met deze brief informeer ik u over wat er speelt. 

 

In juni 2015 is gebleken dat op sommige treinen door externe leveranciers Chroom-6 

houdende verf is aangebracht. Alleen bij bepaalde werkzaamheden kan deze stof vrijkomen. 

Het gaat dan om werkzaamheden zoals schuren, slijpen, e.d.  

NedTrain heeft met ondersteuning van externe deskundigen direct de huidige situatie 

onderzocht en maatregelen getroffen.   Aan de actieve medewerkers is informatie verstrekt 

over de risico’s en eventuele gezondheidsklachten. Verder is een medisch onderzoek 

aangeboden voor wie klachten vermoedt. 

 

Naast deze acties voor de huidige situatie heeft NedTrain onderzoek ingesteld naar het 

gebruik van en de mate van blootstelling aan Chroom-6 houdende verf in het verleden. Met 

zo concreet mogelijke informatie hadden wij u als oud-collega willen informeren. Het blijkt 

echter lastig om hierover op deze korte termijn sluitende informatie te achterhalen. Het 

onderzoek hiernaar loopt daarom nog door.  

 

Nu er in de pers zoveel aandacht is geweest, wil ik u wijzen op de algemene informatie over 

wat Chroom-6 is en welke risico’s er aan blootstelling zijn verbonden op de website ns.nl  U 

vindt de informatie onder het tabje Over NS > tabje Nieuwscentrum > Dossiers  > Dossier 

Chroom-6. Hier vindt u ook de informatie over wat we nu weten over op welke treinen de 

stof is gevonden, de mate van blootstelling met de werkzaamheden die we als NS/NedTrain 

uitvoeren aan de treinen e.d. 

 

Bij veelvuldige en langdurige blootstelling aan een te hoge concentratie Chroom-6 kunnen 

gezondheidsklachten optreden. De meest voorkomende zijn:  

• wondjes in de neus/neusbloedingen  

• uitslag, zweren of ontstekingen aan de huid of ogen  

• beperkte(re) longcapaciteit/-functie 

Uw kenmerk  Telefoon  

Ons kenmerk HR/HB/Chroom-6 Telefax  

Onderwerp Chroom-6   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons kenmerk Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. Blad 2 van 2 

  

 

 

Als u deze verschijnselen bij u zelf herkent, adviseer ik u contact op te nemen met uw 

huisarts. U kunt zich ook aanmelden voor een medisch onderzoek op kosten van NedTrain. 

Ik moet u erop wijzen dat het niet mogelijk is om door medisch onderzoek vast te stellen of 

u in het verleden aan een te hoge hoeveelheid Chroom-6 bent blootgesteld.  

 

Met vragen of voor aanmelding voor het medisch onderzoek kunt u zich wenden tot 

info@nedtrain.nl. Laat ons op dit emailadres ook weten of u op de hoogte gehouden wilt 

worden ven de ontwikkelingen in de lopende onderzoeken. U kunt eventueel ook bellen 

naar 06-29598926. 

 

Het spijt mij dat ik u met deze informatie moet benaderen. Ik vind het belangrijk om u zo 

concreet en volledig mogelijk te informeren over zaken die voor u van belang kunnen zijn 

vanuit uw arbeidsverleden bij ons.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

M.C.J. van Roozendaal 

Directievoorzitter 
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