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NIEUWSBRIEF CHROOM-6 SEPTEMBER 2016 

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

MEDISCH ONDERZOEK 
Inmiddels hebben zich 163 (oud-)medewerkers gemeld bij het CAOP voor informatie en/ of 
medisch onderzoek. Van deze groep hebben 95 (oud-) medewerkers een gericht medisch 
onderzoek ondergaan. Drie medewerkers zijn doorverwezen naar het IKA voor nader 
onderzoek naar werk gerelateerde problematiek met betrekking tot Chroom-6.   
 
EVALUATIE MEDISCHE ONDERZOEKEN  
Het IKA (Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde) gaat een tussentijdse oriënterende 
evaluatie uitvoeren op het gericht medisch onderzoek dat door Arbo Unie en MaetisArdyn 
wordt uitgevoerd. Doel van deze evaluatie is om het proces van het gerichte medisch 
onderzoek waar nodig en waar mogelijk te optimaliseren. Zodoende kan de kwaliteit van het 
onderzoek worden geborgd. De evaluatie zal bestaan uit analyse van de beschikbare 
gegevens uit de CAOP-vragenlijsten en de medische vragenlijsten. Daarbij zullen de 
onderzoeken en ervaringen van de betrokken bedrijfsartsen ook meegenomen worden. De 
evaluatie zal naar verwachting eind september afgerond zijn. 
 
VOORTZETTING INFORMATIEPUNT CAOP  
Op dit moment fungeert het CAOP nog steeds als onafhankelijk informatiepunt voor 
medewerkers met vragen over Chroom-6. Omdat NedTrain het belangrijk vindt dat de 
drempel voor vragen over Chroom-6 zo laag mogelijk is, wordt het contract met CAOP 
voortgezet. 
 
COMMISSIE CHROOM-6 
De onafhankelijke commissie zal dit najaar komen met het eerste verslag van haar 
werkzaamheden omtrent het programma Chroom-6. Op onderdelen zullen zij hiervoor 
ondersteund worden door een gespecialiseerd extern bureau met Chroom-6 expertise.  
 
RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE 
De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Chroom-6 is opgesteld met als doel te borgen op 
welke manier veilig werken op dit moment en in de toekomst geborgd is. De OR heeft op dit 
proces een aantal verbeterpunten en inhoudelijke wensen benoemd. De stuurgroep overlegt 
met de OR hoe we hieraan invulling kunnen geven. 
 
ONDERZOEK VERLEDEN 
De globale verkenning naar het werken met Chroom-6 in het verleden, die door Aad de Wit 
(oud-voorzitter OR) en Paul Leenders (oud-directeur NedTrain Haarlem) is uitgevoerd, is in juli 
gepresenteerd aan de commissie Chroom-6. De commissie heeft daarbij aangegeven dat 
deze verkenning een zeer waardevol vertrekpunt vormt voor het verdiepende onderzoek 
naar het verleden. Een voorstel voor dit verdiepende onderzoek, dat zich zal richten op 
werkwijzen en mogelijke blootstelling aan Chroom-6 bij NedTrain tussen 1975 en 2015, 
wordt momenteel op verzoek van de commissie uitgewerkt.  
 
BIJEENKOMST TILBURG COMPONENTENBEDRIJF 
Op 19 juli is een speciaal werkoverleg gehouden voor de afdelingen waar Chroom-6 is 
gevonden bij het Componenten Bedrijf van NedTrain in Tilburg. Theo Uijttewaal, 
Programmamanager Chroom-6 en Peter Tijssen, Hoger Veiligheidskundige en 
arbeidshygiënist waren daarbij aanwezig om vragen van de medewerkers te beantwoorden. 
Naast algemene vragen over Chroom 6 en de gezondheidseffecten ervan, is gesproken over 
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de mogelijke risico’s op verschillende soorten werkplekken en welke maatregelen worden 
genomen om deze risico’s terug te dringen. 
 
CHROOM-6 DOSSIER GEMEENTE TILBURG 
De gemeente Tilburg voert ook onderzoek uit naar Chroom-6. Dit onderzoek richt zich op 
het gemeentelijke project tROM, waarbij uitkeringsgerechtigden tussen 2004 en 2011 
hebben gewerkt aan museumtreinen om werkervaring op te doen. Het feit dat één van de 
plekken waar is gewerkt het terrein van NedTrain in Tilburg betreft, levert soms verwarring 
op met het programma Chroom-6 van NedTrain. In overleg met de gemeente is echter 
vastgesteld dat het onderzoek van de gemeente en NedTrain los van elkaar staan. Wel is er 
regelmatig contact om te kijken hoe we elkaar kunnen helpen en wat we van elkaar kunnen 
leren. 
 
REGISTRATIE WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN 
NedTrain heeft besloten om met ingang van 2016 voor iedere medewerker te registreren 
met welke gevaarlijke stoffen hij/ zij in contact kan zijn gekomen. Eén keer per jaar vindt 
hiertoe een inventarisatie plaats. Over 2016 gaat dit begin volgend jaar gebeuren. Dit 
resulteert in een overzicht dat medewerkers in hun personeelsdossier kunnen terugvinden. 
Dit overzicht wordt ieder jaar geactualiseerd. Na vertrek blijft het overzicht nog veertig jaar 
bewaard. De aanpassingen die hiervoor nodig zijn in het personeelssysteem, worden op dit 
moment uitgevoerd. 
 
WIJZIGINGEN IN HET PROGRAMMATEAM 
Eind mei 2016 is Dirk Schmidt door Leon Ziengs opgevolgd als projectcoördinator Chroom-6. 
Hij ondersteunt Theo Uijttewaal die als programmamanager Chroom-6 het interne en 
externe aanspreekpunt is voor Chroom-6.  
 
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 projectcoördinator van het Programma Chroom-6, Leon Ziengs per 
email leon.ziengs@ns.nl. 
Je kunt je rechtstreeks per email infochroom6NS@caop.nl bij het CAOP aanmelden voor 
meer informatie en of medisch onderzoek. 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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