
Informatieblad 3: Wat kun je verwachten van het klinisch arbeidsgeneeskundig 
onderzoek bij IKA 

In dit informatieblad lees je meer over wat je kunt verwachten van het klinisch 
arbeidsgeneeskundig onderzoek bij IKA.   
 
Toelichting procedure uitvoering medische beoordeling voor (oud) medewerkers 
NedTrain/ NS  
NedTrain heeft (oud)medewerkers, uitzendkrachten en contractanten geïnformeerd over 
mogelijke gezondheidsgevolgen van werken met Chroom-6. IKA Ned is gevraagd om als 
onpartijdig expertise centrum in beroeps gerelateerde geneeskunde om de tweede lijns 
medische onderzoeken uit te voeren. Dit gebeurt in de meeste gevallen op verwijzing van 
bedrijfsartsen naar aanleiding van de eerste screening door de arbodiensten Maetis Ardyn en 
ArboUnie.  
 
Waarom ga ik naar (een arts van) IKA Ned?  
Na de eerste screening door een bedrijfsarts van Arbo Unie of MaetisArdyn, hebben zij 
aanleiding gevonden om je door te verwijzen naar IKA Ned voor nader onderzoek. IKA Ned is 
door NedTrain ingeschakeld als onafhankelijk expertise centrum voor de beoordeling van 
Chroom-6 gerelateerde beroepsziekten bij (oud) medewerkers.  

De rol van IKA Ned  
IKA Ned is een adviesbureau voor klinische arbeidsgeneeskunde en beschikt over 
hoogwaardige expertise. IKA Ned voert onafhankelijk medisch onderzoek.  Wanneer een 
aandoening nog onvoldoende is vastgesteld, dan zullen wij - samen met jou en als mogelijk 
met jouw medisch specialist - de vraag beantwoorden of een voorstelbare relatie 
aangenomen kan worden tussen bepaalde aandoeningen en Chroom-6. De beoordeling 
wordt verricht door gekwalificeerde medische adviseurs met kennis over de effecten van 
Chroom-6. De adviseurs worden bijgestaan door een Chroom-6 team, bestaande uit twee 
klinisch arbeidsgeneeskundigen, een arbeidshygiënist, een dermatoloog, een longarts en een 
specialist in werk gerelateerde kanker. 
 
Doel van het IKA-onderzoek is om een specialistische beoordeling te geven of er sprake is 
van een beroepsziekte (door Chroom-6) of niet.  
 
De werkwijze is als volgt: 

- Men verzamelt informatie over blootstelling en de aandoening (door 
dossierstudie, anamnese en onderzoek). 

- Eventueel kan nader specialistisch onderzoek worden verricht indien onduidelijkheid 
bestaat over de diagnose. 

- Men maakt een inschatting van de blootstelling (diverse methodes, bijvoorbeeld door 
dossierstudie en historische expositie reconstructie). 

- Men bepaalt (mogelijk) causaal verband tussen blootstelling en aandoening (op basis 
van wetenschappelijke bronnen en/of expert opinion) en de rol van beïnvloedende 
factoren (bijvoorbeeld blootstellingen buiten het werk). 

- Men komt tot een gemotiveerd oordeel. 
- Men geeft advies aan werknemer en werkgever hoe om te gaan met de bevindingen. 
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Het Klinisch Arbeidsgeneeskundig onderzoek kan jou de onderbouwing geven voor een 
eventuele schadevergoeding. Wij adviseren je daarom om voorafgaand aan het onderzoek 
een belangenbehartiger in de arm te nemen. Ook zou NedTrain graag met jou of jouw 
belangenbehartiger in contact willen komen. Door afstemming vooraf tussen jouw 
belangenbehartiger en NedTrain kunnen we het onderzoek en de afhandeling van een 
eventuele claim zo soepel mogelijk laten verlopen.  

Rol van NS Legal en NS Insurance 
Als je een claim wilt neerleggen dan doe je dit officieel bij NedTrain. De afdeling NS Legal 
neemt de claim aan en zet deze door naar NS Insurance. NS Insurance handelt de claim 
vervolgens af.  

Je privacy blijft beschermd  
De resultaten van het medisch onderzoek, de inhoud van het gesprek met de bedrijfsarts, de 
inhoud van het advies van IKA Ned en jouw gesprek met deze medisch specialist, worden 
niet met de NS gedeeld. 

Niet verplicht 
Het is goed om te weten dat deelname aan het klinisch arbeidsgeneeskundig onderzoek dat 
door NedTrain wordt aangeboden geen verplichting is. Dus mocht je op een andere wijze, 
bijvoorbeeld via een doorverwijzing van je huisarts, je elders willen laten onderzoeken dan 
staat dit je uiteraard vrij. Als de kosten binnen het wettelijk eigen risico vallen, dan vergoedt 
NedTrain deze kosten. 

NedTrain biedt het onderzoek bij IKA Ned aan omdat dit algemeen hoog staat 
aangeschreven. Ook is de vragenlijst die IKA Ned hanteert voor het onderzoek vooraf 
afgestemd met FNV Bureau Beroepsziekten, NedTrain en NS Insurance. Bij een eventuele 
claim is de kans dat er nog vervolgonderzoeken nodig zijn hierdoor gering.  

Contactgegevens: 
Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (IKA Ned) 
Paasheuvelweg 15 
1105 BE Amsterdam 
085-009005 
info@ika-ned.nl 
www.ika-ned.nl 
 
NedTrain BV 
T.a.v. afd. NS Legal    
Postbus 2167  
3500 GD Utrecht 
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http://www.ika-ned.nl/

