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Met deze nieuwsbrief informeren we je over de ontwikkelingen rondom het Programma 
Chroom-6 bij NedTrain.  

MEDISCH ONDERZOEK 
Momenteel hebben 99 (oud-)medewerkers na zich gemeld te hebben bij kenniscentrum CAOP 
een gericht medisch onderzoek ondergaan. Drie medewerkers zijn doorverwezen naar 
geneeskundig instituut IKA voor nader onderzoek naar werk gerelateerde problematiek met 
betrekking tot Chroom-6.  

INFORMATIEPUNT CAOP  
Op dit moment fungeert het CAOP als onafhankelijk informatiepunt voor vragen over Chroom-6. 
Omdat het aantal meldingen de laatste maanden sterk is afgenomen zal het informatiepunt naar 
verwachting in de loop van 2017 worden gesloten. De mogelijkheid om je te melden met vragen 
of klachten, zal dan elders worden belegd. Onderzocht zal worden of in het PAGO (Periodiek 
Algemeen Gezondheid Onderzoek) een onderdeel kan worden opgenomen dat zich richt op 
gezondheidsklachten die gerelateerd kunnen worden aan het werken met gevaarlijke stoffen. 
Wel blijft op NS.nl het Chroom-6 dossier bestaan met openbaar toegankelijke informatie over 
Chroom-6 en hoe NS daarmee omgaat.  

ONDERZOEK VERLEDEN 
De Onafhankelijke Commissie Chroom-6 heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) gevraagd een onderzoeksplan te schrijven voor het verdiepende onderzoek naar 
mogelijke blootstelling aan Chroom-6 bij NedTrain in het verleden. Om de scope van dit 
onderzoeksplan zo goed mogelijk te kunnen laten bepalen, heeft NedTrain een team van 
documentalisten samengesteld dat inmiddels circa 800 documenten heeft verzameld over de 
manier waarop er in het verleden bij NedTrain gewerkt werd. Deze documenten worden 
momenteel overgedragen aan RIVM, zodat zo snel mogelijk begonnen kan worden aan het 
onderzoeksplan voor het verdiepende onderzoek. 

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE (RI&E) 
Eerder heeft de OR heeft instemming op de RI&E onthouden omdat men van mening was dat er 
een aantal maatregelen onvoldoende waren uitgewerkt. Daarnaast had men bezwaren tegen de 
manier waarop de OR betrokken is geweest bij het opstellen van de RI&E. De 
beheersmaatregelen uit het plan van aanpak werden al wel uitgevoerd. Inmiddels is de RI&E in 
afstemming met QHSE en OR herzien. Besluitvorming is in afwachting van eventuele 
verbetersuggesties uit de audit op het programma Chroom-6 (zie volgende onderwerp). 

AUDIT VANUIT ONAFHANKELIJKE COMMISSIE CHROOM-6 
De onafhankelijke commissie Chroom-6 heeft een adviserende en toetsende rol bij het 
programma Chroom-6. Eerder heeft de commissie vastgesteld dat er onderdelen in het 
programma zijn waarvoor de commissie niet zonder externe ondersteuning kon vaststellen of de 
aanpak voldoende dekkend is. In februari heeft de commissie daarom onafhankelijk 
adviesbureau Movares gevraagd een second opinion op de breedte en diepgang van het 
programma Chroom-6 uit te voeren. Movares doet dit aan de hand van interviews met 
projectleiders en bestudering van de programmadocumentatie. Begin juni zal de commissie haar 
mening vormen over de bevindingen en verbetersuggesties van Movares.  

MEER INFORMATIE 
Alle informatie die eerder is verschenen over het Programma Chroom-6, vind je terug in het 
Chroom-6 dossier op NS.nl. Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen dan kun je 
contact opnemen met de coördinator van het Programma Chroom-6, Leon Ziengs per email 
leon.ziengs@ns.nl.  
Voor meer informatie en/ of medisch onderzoek kun je je rechtstreeks bij het CAOP aanmelden 
per email infochroom6NS@caop.nl Telefonisch is het informatiepunt bij het CAOP van maandag 
tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar via nummer: 070-376 54 58.  
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