Vergoeding van het eigen risico
voor oud POMS-medewerkers
bij zorgen over de gezondheid
Informatieblad
Ik maak me zorgen over mijn gezondheid,
waar kan ik terecht?

Wat zijn de voorwaarden om voor deze
vergoeding in aanmerking te komen?

Bent u (nog) niet ziek, maar bent u wel blootgesteld aan
chroom-6 en maakt u zich daarom zorgen over uw gezondheid?
Neem dan contact op met uw huisarts of – als u militair bent
– militair huisarts. Uw (militair) huisarts bepaalt of er vervolgonderzoek nodig is naar een ziekte of aandoening, die gerelateerd
kan zijn aan het werken met chroom-6 op de POMS-locaties.

Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, moet u
voldoen aan de voorwaarden omtrent functie en duur van
de blootstelling, die ook gelden voor het ontvangen van de
Regeling Uitkering Chroom-6 Defensie.

Kan ik bij aanvullend medisch onderzoek
mijn verplicht eigen risico vergoed krijgen?
Als u door een (huis)arts wordt doorverwezen naar een
specialist voor onderzoek naar chroom-6 gerelateerde
aandoeningen, dan kunt u het verplicht eigen risico terugvragen
dat met deze onderzoeken samenhangt. De staatssecretaris
van Defensie, heeft dit onlangs als tijdelijke maatregel besloten
in afwachting van nader onderzoek en advies over mogelijk
andere passende maatregelen.
Het gaat dan om aanvullend onderzoek naar de volgende ziekten en aandoeningen:

• Longkanker, neuskanker, neusbijholtekanker en maagkanker
• Chroom-6 gerelateerd allergisch contacteczeem
• Chroom-6 gerelateerde allergische astma en –rhinitis
• COPD, longfibrose, niet-immunologisch (irritatief)
beroepsastma
• Perforatie neustussenschot door chroomzweren

Er gelden wel een aantal voorwaarden waar u aan moet
voldoen. Hierover leest u meer bij de volgende vraag.

Ook wordt bij het bepalen of onderzoek nodig is bijvoorbeeld
rekening gehouden met de tijd die verstreken is sinds de laatste
blootstelling. Bovendien geldt dat het onderzoek waarvoor u
wordt doorverwezen, gericht is op een van de eerder genoemde
ziektes of aandoeningen (zie voorgaande vraag).
Om er zeker van te zijn dat het eigen risico wordt vergoed, kunt
u het beste vóórdat u het aanvullend onderzoek ondergaat,
bij het ABP navragen of u in aanmerking komt. Hoe u dat doet,
leest u bij de volgende vraag.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom en vraag
ik de vergoeding aan?
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de vergoeding van
het verplicht eigen risico en wilt u dit aanvragen? Neem dan
contact op met het ABP (de uitvoerder van de regeling):

• Telefoon: (045) 579 81 62)
• E-mail: chroom6defensie@abp.nl
Het ABP stuurt u dan een aanvraagformulier toe. Het ABP
geeft hierbij aan welke bijlagen/documenten u als bewijslast
moet toevoegen. Het kan zijn dat u een machtiging moet
ondertekenen, zodat het ABP medische informatie kan
opvragen. Het ABP gaat vervolgens na of u aan de voorwaarden voldoet.

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?
U kunt hiervoor in de eerste plaats terecht bij het ABP.
Mocht u dan nog vragen hebben hierover of misschien over
een ander onderwerp: u kunt ook altijd terecht bij het Informatiepunt Chroom-6.

Ik wil graag met iemand van Defensie in
gesprek, kan dat?
U kunt als u dat wenst altijd met iemand van Defensie in
gesprek. Deze persoon kan u als u dat wilt thuis bezoeken.
U kunt dit aangeven bij het Informatiepunt Chroom-6.

Het Informatiepunt Chroom-6 heeft een website,
een e-mailadres en is bereikbaar via het telefonisch loket:

• www.informatiepuntchroom6.nl
• infoc6&carc@caop.nl
• 070 376 5476 (bereikbaar ma t/m vrij tussen
09.00 en 17.00 uur)

Achtergrond
In opdracht van Defensie startte het RIVM (Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu) in 2015 een onderzoek
naar het gebruik van chroom-6 en CARC bij Defensie. In juni
2018 is het eerste deelonderzoek, dat betrekking had op de
POMS-locaties, afgerond en openbaar gemaakt.
Bij verschillende gelegenheden is sindsdien naar voren
gekomen naar voren dat meerdere oud POMS-medewerkers
zich, ondanks dat zij niet ziek zijn of een aandoening hebben,
zorgen maken over hun gezondheid. De staatssecretaris van
Defensie, Barbara Visser, heeft daarop besloten dat Defensie
- onder bepaalde voorwaarden – het verplicht eigen risico
vergoedt als oud POMS-medewerkers aanvullend medisch
onderzoek ondergaan. Dit staat ook beschreven in de brief
aan de Tweede Kamer van 5 maart 2019.

Belangrijk om te weten
Het Informatiepunt Chroom-6 is ingericht door Defensie.
Defensie vindt het belangrijk dat er geen drempels zijn voor
mensen met vragen. Daarom staat het Informatiepunt onder
beheer van het CAOP en is daarmee onafhankelijk.
Het CAOP is een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum
op het gebied van arbeidszaken. Persoonsgegevens zijn hier
in vertrouwde handen.

