
 

 
Nieuwsbrief chroom-6             december 2019  
 
Met deze nieuwsbrief informeren we je over de ontwikkelingen rondom het Programma 
chroom-6 bij NS.  
 
Medisch onderzoek  
NS biedt (oud-)medewerkers medisch onderzoek aan voor het geval een (oud-)medewerker 
gezondheidsklachten heeft en hij of zij zich zorgen maakt of er een verband kan zijn met 
chroom-6. Heb je je nog niet eerder aangemeld voor dit medisch onderzoek dat speciaal 
gericht is op chroom-6, en maak je je zorgen? Dan kun je dat, nu en in de toekomst, 
aangeven bij het CAOP. Het CAOP fungeert als onafhankelijk informatiepunt voor vragen 
over chroom-6 en/of medisch onderzoek in verband met chroom-6.  
Het CAOP is bereikbaar via e-mail: infochroom6NS@caop.nl. Telefonisch is het 
informatiepunt van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur via: 070 
376 54 58. IKA Ned voert dit medisch onderzoek uit.  
 
Historisch onderzoek chroom-6 bij NS 
Het ‘historisch onderzoek chroom-6 bij NS’, waarvoor NS het RIVM opdracht heeft gegeven, 
heeft als doelstelling om inzicht te krijgen in: 
• Hoe er gewerkt is met chroom-6 houdende verf en materialen 
• Hoe NS/NedTrain is omgegaan met voorschriften voor veilig werken; 
• In welke mate (oud)medewerkers van NS/NedTrain in contact zijn gekomen met  

chroom-6 tijdens het werk (blootstelling); 
• Wat mogelijke gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn. 
De eerste fase van het onderzoek bestond uit het verzamelen en analyseren van informatie 
en documentatie en het opstellen van onderzoeksplannen. In de volgende fase voeren 
onderzoekers van het RIVM en de Universiteit Utrecht gesprekken met (oud-)medewerkers 
van voormalig NedTrain en andere betrokkenen. Huidige medewerkers hebben inmiddels 
een brief ontvangen van het RIVM om zich aan te melden voor dit onderzoek. Oud-
medewerkers hebben een uitnodiging via het Spoorwegpensioenfonds ontvangen. Ook 
worden/zijn schoonmakers, uitzendkrachten en Arboartsen benaderd om deel te nemen aan 
het onderzoek.  
De registratie van aanmeldingen voor het onderzoek gebeurt (vanwege onafhankelijkheid en 
om de privacy van de medewerkers te garanderen) door het CAOP. Het CAOP is een 
onafhankelijke stichting waar voor (oud-)medewerkers van NS een ‘informatiepunt chroom-6 
NS’ is ingericht. 
Het RIVM verwacht dat de gesprekken vanaf februari 2020 plaats vinden. De resultaten van 
het onderzoek zullen openbaar toegankelijk worden gepubliceerd. Dit zal naar verwachting 
op zijn vroegst begin 2021 zijn.  
(Oud-)medewerkers kunnen terecht voor vragen over het onderzoek bij het informatiepunt 
chroom-6 bij het CAOP. 
Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de site van het RIVM: 
www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/onderzoekns.  
 
Actualisatie literatuuronderzoek ziekten chroom-6; resultaten 2020 openbaar 
De wetenschap staat niet stil. Daarom houdt het RIVM bij of er – wereldwijd –nieuwe 
informatie in de wetenschappelijke literatuur verschijnt over ziekten die door chroom-6 
kunnen worden veroorzaakt.  De nieuwe informatie is onlangs door experts beoordeeld. De 
lijst met ziekten die mogelijk in verband kunnen worden gebracht met chroom-6 
blootstelling wordt geactualiseerd. Naar verwachting maakt het RIVM in 2020 een update 
van de ziektelijst openbaar. 
Bron: RIVM   
 



 
 
 
Voortgangsverslag onafhankelijke commissie 
NS vindt het belangrijk dat (oud-)medewerkers kunnen vertrouwen op alle maatregelen die 
zijn en worden getroffen en er volledige duidelijkheid komt over eventuele 
gezondheidsrisico’s nu en in het verleden. Daarom wordt de chroom-6 aanpak binnen NS 
getoetst door een commissie van vertegenwoordigers van FNV, de OR van NS, de directie van 
NS, een onafhankelijke deskundige en een onafhankelijke voorzitter. Het RIVM neemt deel 
als toehoorder. Deze onafhankelijke commissie, die is ingesteld in december 2015, 
rapporteert over haar bevindingen en adviezen in de vorm van voortgangsverslagen. Deze 
verslagen, en de reactie van NS daarop, zijn te vinden op www.ns.nl/chroom-6 (verslagen en 
reacties). 
 
Meer informatie  
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen dan kun je contact opnemen met de 
projectmanager van het Programma chroom-6, Lisette Kremer, per e-mail: 
lisette.kremer@ns.nl.  
Meer informatie vind je ook op www.ns.nl/chroom-6.  
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