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Dit zijn in hoofdlijnen de volgende
maatregelen:
•

Defensie treft
aanvullende maatregelen
inzake onderzoek en
regeling chroom-6
Afzender: Defensie

In november 2018 is in de Tweede Kamer (in een zogenoemd
rondetafelgesprek en een algemeen overleg) gesproken over het
onderzoek naar chroom-6 op de Defensie POMS-locaties en de
Uitkeringsregeling. Naar aanleiding hiervan treft Defensie enkele
aanvullende maatregelen.

2.

Er wordt een onafhankelijke commissie
ingesteld die desgevraagd adviseert bij
bezwaren tegen afwijzing van de
Uitkeringsregeling. Het gaat hierbij
onder meer om de toepassing van de
hardheidsclausule en de toekenning van
voorzieningen in bijzondere gevallen.
• Er komen aanpassingen in enkele
vergoedingsregelingen:
- Vergoeding van het verplicht eigen
		 risico bij preventief geneeskundig
		 onderzoek in bepaalde gevallen.
		 (Zie ook het bericht ‘Vergoeding
		 eigen risico bij preventief medisch
		 onderzoek’ hierover op pagina 4.)
- Volledige vergoeding van buiten		 gerechtelijke kosten in de periode
		 voordat er aansprakelijkheid wordt
		 erkend door Defensie. (Zie ook het
		 bericht ‘Indienen individuele claim’
		 hierover op pagina 5.)
• Er wordt meer bekendheid gegeven aan
het Informatiepunt Chroom-6 en waar
voor mensen hierbij terecht kunnen.
• Ook onderzoekt het RIVM of er voor
andere defensielocaties een epidemiologisch onderzoek kan worden 		
uitgevoerd. De resultaten hiervan
kunnen mogelijk nieuwe inzichten
opleveren voor de POMS-locaties.
Epidemiologisch onderzoek doen

betekent dat er gekeken wordt naar het
vóórkomen van bepaalde ziekten
binnen bepaalde groepen, in dit geval
(oud-)Defensiemedewerkers. Het doel
hiervan is om te kijken of er onder
(oud-)Defensiemedewerkers die
hebben gewerkt met chroom-6
(en andere gevaarlijke stoffen),
vaker bepaalde ziekten of gezondheidsklachten voorkomen dan onder
vergelijkbare groepen, dus (oud-)
Defensiemedewerkers die daar niet mee
hebben gewerkt. Dit kan laten zien
hoeveel ziektegevallen kunnen samenhangen met blootstelling aan chroom-6
bij Defensie.
Het volledige verhaal kunt u lezen in de
Kamerbrief die 5 maart is verstuurd:
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/05/kamerbrief-over-toezeggingen-naar-aanleiding-van-het-algemeen-overleg-chroom-6.
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Vergoeding
eigen risico
bij preventief
medisch
onderzoek

Het indienen
van een
individuele
claim
Afzender: Defensie

Afzender: Defensie & ABP

Oud POMS-medewerkers die wel
blootgesteld, maar (nog) niet ziek
zijn of een aandoening hebben,
kunnen in 2019 in aanmerking
komen voor vergoeding van het
eigen risico indien zij aanvullend
medisch onderzoek ondergaan.
Wel geldt dat dit op advies van een
(huis)arts gebeurt.

risico van € 385,- wordt gebruikt, kunnen
zij dit bedrag terugvragen.

Het gaat dan om oud POMS-medewerkers
die voldoen aan de criteria die horen bij
functiegroep 1, 2 en 3 zoals beschreven in
het onderzoeksrapport van het RIVM.

•

Als deze medewerkers door een (huis)arts
worden doorverwezen naar een specialist
voor onderzoek naar chroom-6 gerelateerde aandoeningen en daarmee het eigen
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Dit kan door een aanvraagformulier aan
te vragen bij het ABP (uitvoerder van de
regeling). Bij de aanvraag moet worden
toegevoegd:
•

•

Een verklaring van de verwijzende
(huis)arts;
Een bewijs dat het aanvullende onder
zoek inderdaad is uitgevoerd;
Een afschrift van de zorgverzekeraar
waaruit blijkt dat het eigen risico
daarbij is gebruikt.

Contact ABP
•
•

E-mail: chroom6defensie@abp.nl
Telefoon: (045) 579 81 62)

Naast aanspraak maken op de
Uitkeringsregeling, kan er altijd een
letselschadeclaim worden ingediend.
Bijvoorbeeld als er meer immateriële
of materiële schade is dan via de
regeling wordt uitgekeerd. Deze
claim wordt op individuele basis
beoordeeld.
Als u als (oud-)defensiemedewerker of
nabestaande een claim in wilt dienen kunt
u contact opnemen met het Informatiepunt
Chroom-6 (zie contactgegevens voor- en
achterzijde deze nieuwsbrief). Het is aan
te raden om een belangenbehartiger/
advocaat in de arm te nemen. Overigens
betekent het indienen van een claim niet direct dat er een rechter bij betrokken wordt.
De meeste zaken worden in goed onderling
overleg overeengekomen.

Vergoeding gemaakte kosten
Het indienen van een letselschadeclaim
brengt kosten met zich mee. Bijvoorbeeld
de kosten van de belangenbehartiger/
advocaat en voor het opvragen van
medische informatie. Defensie vergoedt
deze kosten, ook in de periode vóórdat
inderdaad aansprakelijkheid wordt erkend.
Wel moet de claim dan zijn ingediend
voor de aandoening waarvoor al de
uitkering is toegekend. Mocht de aansprakelijkheid worden afgewezen, dan worden
deze kosten vanaf dat moment niet meer
vergoed, maar hoeft de eerder verstrekte
vergoeding niet te worden terugbetaald
aan Defensie. Op deze manier wil Defensie de mogelijke drempel voor het indienen
van een claim verlagen.
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Verduidelijking
classificering
COPD
Afzender: RIVM & ABP

Het RIVM en Pensioenfonds ABP
hebben enkele vragen gekregen
over de classificering van longziekte
COPD voor de Uitkeringsregeling.
In dit artikel wordt een
verduidelijking gegeven.
Het werkt nu als volgt: de hoogte van de
uitkering hangt af van de vastgestelde ernst
van de ziekte. Hiervoor wordt in de regeling de classificatie van de AMA gebruikt,
een internationaal geaccepteerde indeling
(1, 2, 3 of 4) van de American Medical
Association. Echter: voor het kenmerken van
de ernst van COPD wordt door artsen vaak
de GOLD-classificatie gebruikt. Dit is een internationale indeling (ook 1, 2, 3 of 4) van
het Global initiative for chronic Obstructive
Lung Disease.
Het ABP gaat hier als volgt mee om: als de
behandelend (long)arts van een COPDpatiënt de GOLD-classificatie gebruikt in
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plaats van AMA, hoeft u zich geen zorgen
te maken. Het ABP neemt dit namelijk
gewoon over en beschouwt dit als een
AMA-indeling.

documenten bestudeerd en (groeps)gesprekken gevoerd met oud-medewerkers van
de vijf POMS-locaties. Hiermee is inzicht
verkregen in:

Voorbeeld: Een COPD met GOLD-klasse 3
wordt dus behandeld als AMA klasse 3.
Hier wordt dan de uitkering op gebaseerd.

•

Verduidelijking
RIVM-onderzoek: indeling
van de functies
Afzender: RIVM

Het RIVM heeft een aantal vragen
gekregen over het RIVM-onderzoek
en de indeling van de functies.
Het RIVM wil daarom nogmaals
uitleggen hoe deze indeling tot
stand is gekomen.
De indeling in groepen van POMS-functies
is gemaakt op basis van directe of indirecte
blootstelling aan chroom-6. Om iets over
de blootstelling te kunnen zeggen, zijn

•
•

•

De werkzaamheden en de frequentie en
duur van taken waarbij mogelijk
blootstelling aan chroom-6 heeft
plaatsgevonden;
Gebruikte producten;
De aanwezigheid en het gebruik van
beheersmaatregelen zoals persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM);
De variatie in werkzaamheden over
de tijd.

Op basis van de verkregen informatie is
vervolgens een inschatting gemaakt van
de blootstelling aan chroom-6 per functie.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen
blootstelling via inademing, door inslikken
of contact met de huid. Dit heeft geleid tot
4 groepen:
1. Directe blootstelling:
Functies/medewerkers die werkzaamheden uitvoerden waarbij zij zelf
direct konden worden blootgesteld aan
chroom-6. Bijvoorbeeld schuren, stralen,
lassen en spuiten.
2. Regelmatige indirecte blootstelling:
Functies/medewerkers die regelmatig
in de werkplaatsen aanwezig waren

als anderen daar taken uitvoerden
waarbij chroom-6 kon vrijkomen. Bij
deze groep is sprake van mogelijke
regelmatige indirecte blootstelling aan
chroom-6.
3. Incidentele indirecte blootstelling: 		
Functies/medewerkers die incidenteel
(af en toe) in de werkplaatsen kwamen
en daarbij mogelijk indirect zijn 		
blootgesteld aan chroom-6 (als er op
dat moment inderdaad werkzaamheden
plaatsvonden waarbij chroom-6 kon
vrijkomen).
4. Verwaarloosbare blootstelling:
Functies/medewerkers die vanwege
de aard van hun functie een verwaarloosbare blootstelling aan chroom-6
hebben gehad. Het gaat hier om
(administratieve) staffuncties en
functies op (sub)afdelingen waar geen
werkzaamheden werden uitgevoerd
waarbij chroom-6 kon vrijkomen.
Voor de verschillende functiegroepen is bij
oud POMS-medewerkers nagegaan welke
ziektes kunnen zijn ontstaan (of nog kunnen
ontstaan) als gevolg van blootstelling aan
chroom-6. De resultaten hiervan zijn door
Defensie en de bonden gebruikt voor de
uiteindelijke Regeling Uitkering Chroom-6
Defensie.
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Status vervolg- Actualisatie
onderzoek
literatuurnaar CARC
onderzoek
chroom-6
gerelateerde
ziekten
Afzender: RIVM

In juni 2018 zijn de resultaten
van het eerste deelonderzoek van
het RIVM, naar het gebruik van
chroom-6 op de POMS-locaties
van Defensie, bekendgemaakt.
Hoe staat het nu met het tweede
deelonderzoek, naar het gebruik
van Chemical Agent Resistant
Coating (CARC) op deze locaties?

Om daar iets over te kunnen zeggen heeft
het RIVM eerst de samenstelling van de op
de POMS gebruikte typen CARC in kaart
gebracht en onderzocht welke component
van de stof de hoogste prioriteit heeft voor
nader onderzoek. Het resultaat hiervan
is inmiddels bekend: dit is de component
Hexamethyleen Di-Isocyanaat (HDI).
Het RIVM is HDI nu nader aan het onderzoeken: wat zijn de eigenschappen, welke
ziekten kan het veroorzaken en wat was
de blootstelling en wat waren mogelijke
risico’s op de POMS-locaties? De planning
is dat dit onderzoek in de zomer van 2019
afgerond wordt. Uiteraard wordt u op de
hoogte gehouden van de voortgang.

8.

Afzender: RIVM

De wetenschap staat niet stil.
Daarom onderzoekt het RIVM op
dit moment of er nieuwe informatie
in de wetenschappelijke literatuur
is verschenen over ziekten die
door chroom-6 kunnen worden
veroorzaakt.
Het RIVM doet dit als volgt: er wordt
relevante literatuur van de afgelopen
jaren bestudeerd en aan de hand hiervan
beoordeelt een groep experts – van binnen
en buiten het RIVM – de lijst met ziekten
opgesteld door het RIVM opnieuw. Als
hier aanleiding voor blijkt te zijn, wordt
de lijst aangepast. De resultaten van dit
literatuuronderzoek worden zomer 2019
verwacht. Het RIVM zal hierbij aangeven
welke informatie gevonden is voor ziekten
die nu niet op de lijst staan en hoe tot een
gewogen oordeel is gekomen.

Defensie
onderzoekt
ervaringen
omtrent
informatievoorziening
Afzender: Defensie

Staatssecretaris van Defensie
Barbara Visser heeft oud POMSmedewerkers uitgenodigd om
hun ervaringen rondom de
informatievoorziening over het
RIVM-onderzoek en gerelateerde
zaken te delen. Hiervoor is via
het Informatiepunt Chroom-6 een
enquête uitgezet.

Oud POMS-medewerkers zijn de afgelopen
tijd op verschillende manieren geïnformeerd
over het onderzoek van het RIVM naar
chroom-6 op de POMS-locaties Over de
voortgang van het onderzoek en de resultaten, maar ook over de coulanceregeling en
de door Defensie en de bonden opgestelde
uitkeringsregeling. Visser vindt het erg
belangrijk om van oud POMS-medewerkers
zelf te horen hoe zij deze informatievoorziening hebben ervaren. “Ik ben me ervan
bewust dat het onderzoek en de resultaten
vaak veel hebben losgemaakt en dat er
veel leed en verdriet is. Ik hecht er dan ook
grote waarde aan dat niet alleen de nazorg
voor de betrokkenen goed wordt ingevuld,
maar ook dat zij tijdig en zo volledig mogelijk worden geïnformeerd.”
Iedereen die geregistreerd staat bij het
Informatiepunt heeft een uitnodiging ontvangen. De enquête kan worden ingevuld
tot 17 april. De resultaten van de enquête
worden gebruikt om toekomstige informatievoorziening (indien nodig) te verbeteren.
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Defensie doet
oproep onder
oud POMSmedewerkers
Afzender: Defensie

Nog niet alle oud POMS-medewerkers en hun naasten weten het Informatiepunt Chroom-6 te vinden als
hét loket voor nazorg. Defensie heeft
daarom in maart een oproep gedaan
onder oud POMS-medewerkers om
zich hier te melden met (hulp)vragen.
Er is een nieuwsbericht geplaatst op het
intranet van Defensie en op defensie.nl.
Daarnaast is er een informatieblad verspreid onder oud POMS-medewerkers die
zich hebben geregistreerd bij het CAOP.
Er is bovendien een advertentie in diverse
huis-aan-huisbladen geplaatst in het oosten
en zuiden van het land.

Infographic Defensie 2019

De boodschap is eenvoudig: Heeft u een
(hulp)vraag? Meld u dan bij het Informatiepunt Chroom-6. Of het nou gaat om het
beantwoorden van vragen, begeleiding
of ondersteuning; het informatiepunt helpt
mensen. Zie voor een verduidelijking de
afbeelding hiernaast.
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Contact Informatiepunt
• www.informatiepuntchroom6.nl
• infoc6&carc@caop.nl
• 070 376 5476
(ma t/m vrij 09.00-17.00 uur)
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Terugblik
inloopkantines
Afzender: Defensie

Woensdag 23 januari en 6 februari
zijn er in Almelo en Schinnen twee
inloopkantines voor oud POMS-medewerkers en hun naasten georganiseerd. Het doel: de gelegenheid
bieden om vragen te stellen die nog
leefden, ook nu er enige tijd verstreken is sinds de bekendmaking van
de onderzoeksresultaten. Een korte
terugblik.
Er waren verschillende instanties aanwezig,
zoals het RIVM, Pensioenfonds ABP,
Bedrijfsmaatschappelijk werk Defensie
en de afdeling juridische dienstverlening
Defensie.
In totaal waren er 150 mensen aanwezig.
De ochtenden werden goed benut; ook
de gelegenheid om met staatssecretaris
Barbara Visser in gesprek te gaan. Visser:
“Ik heb goede, persoonlijke gesprekken met
mensen gehad. Ik hecht hier veel waarde
aan en wil iedereen hier dan ook graag
voor bedanken. Mensen die nog met vragen zitten wil ik op het hart drukken: zoek
contact met het Informatiepunt Chroom-6.
Hier zitten hele goede mensen voor het
beantwoorden van uw vragen, maar ook
voor begeleiding en ondersteuning.”
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Deze nieuwsbrief is een uitgave
van het Informatiepunt Chroom-6.
Dit Informatiepunt 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 onaf hankelijk.
Het CAOP is een onaf-hankelijk
kennis- en dienstencentrum op
het gebied van arbeidszaken.
Persoonsgegevens zijn hier in
vertrouwde handen.

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

