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Bijlage 

Brochure RIVM ‘Chroom-6 en 
ziekten: Wat is er bekend uit de 
wetenschap?’ 
 

Onze referentie 

BS2017008397 

 

Afschrift aan 

de Voorzitter van de Eerste  

Kamer der Staten-Generaal 

Binnenhof 22 

2513 AA Den Haag 

 

Bij beantwoording datum, onze 

referentie en betreft vermelden. 

 

In mijn brief van 25 januari 2017 (Kamerstuk 34550, nr. 67) heb ik uw Kamer 

gemeld dat het literatuuronderzoek naar de effecten van chroom-6 op de 

gezondheid (werkpakket 5.1) voor een belangrijk deel gereed was, maar dat de 

inhoudelijke toetsing door de expertgroep meer tijd kostte en alle betrokken 

(oud-)medewerkers in februari zouden worden ingelicht.  

 

Inmiddels heeft het RIVM laten weten dat de resultaten van dit deelonderzoek 

zijn vastgesteld. Het RIVM maakt vandaag de resultaten bekend door middel van 

een brochure en een bericht op de RIVM-website. Tegelijk zal Defensie een 

nieuwsbrief doen uitgaan en zullen de (oud-)medewerkers die zich bij het CAOP 

hebben laten registreren worden geïnformeerd. De RIVM-brochure bied ik u 

hierbij aan. 

 

Resultaten deelonderzoek werkpakket 5.1 

Op basis van het onderzoeksresultaat van werkpakket 5.1 wordt de lijst met 

aandoeningen voor de coulanceregeling korter. Sommige aandoeningen komen 

nu niet meer op de lijst voor omdat het niet waarschijnlijk is dat ze door het 

werken met chroom-6 kunnen worden veroorzaakt. Er worden geen nieuwe 

aandoeningen toegevoegd aan de lijst.  

 

Gevolgen voor de coulanceregeling 

Nieuwe aanvragen voor de coulanceregeling zullen worden getoetst aan de 

nieuwe lijst met aandoeningen. De bedragen die tot nu toe zijn uitgekeerd in het 

kader van de coulanceregeling voor aandoeningen die nu uit de lijst verdwijnen, 

hoeven niet te worden terugbetaald.  
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Ten slotte 

Uiteraard zal ik uw Kamer blijven informeren over de uitkomsten van de 

onderzoeken. De eerstvolgende brief met de stand van zaken is voorzien vóór het 

zomerreces. Indien zich voor die tijd nieuwe ontwikkelingen voordoen, zal ik uw 

Kamer daarover informeren. 
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J.A. Hennis-Plasschaert 

 

 

 

 

 

 


