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chroom-6 verbindingen in de verf

2018
 Veel vragen uit de projecten 
 Safety Alert bij onze Rijksrederij, zomer 2018

Gezondheidsraad / Staatscourant
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Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf | 
Bundel je kracht | Zorg voor deskundigheid

Het hoeft niet allemaal volgens het asbestregime. Zeer wel mogelijk 
kunnen we met minder preventieve maatregelen toe. Maar dan wel 
metingen

Het begrip ‘beheersregime chroom-6’ werd geboren



4 RWS INFORMATIE

Beheersregime chroom-6
haal die verf er veilig af en maak dat klip en klaar duidelijk in hooguit 2 A-4-tjes

• Coördinatie door het kernteam
• Uit te voeren door de markt > PreventPartner
• Openheid van zaken – werk samen anderen – NVvA

 28 mei 2019 versie 1.0 Beheersregime en later op het arboportaal
 24 februari 2020 versie 1.1, 27 mei de Engelstalige versie.
 Zomer 2021 versie 2.0 gereed
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Blootstellingen eigen medewerkers in het 
verleden – extra risico –

• Voor bijna 100 collega’s is dat berekend
• Collega’s worden ingelicht

– 0,4% extra risico bij 40 jaar,
1920 uur/jr, 1 µg/m3
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Samenwerken
We hebben samengewerkt, in- en extern, alsof we collega’s onder 
elkaar waren:
 Preventpartner
 Arbeidshygiënisten NVvA
 ProRail, GasUnie en RVB
 RPS, Nebest en ook SGS
 Straalbedrijven

Interesse, vakmanschap en fun
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Wat brengt dit ons? 
1. Arbeidshygiënisten en andere deskundigen zetten de problematiek in 

de juiste proportionaliteit
2. Multidisciplinair werken verrijkt. Denk aan deskundigheid op:

 Conserveringen | analyses/laboratoria | toxicologie, 
arbeidshygiëne | communicatie | juridische deskundigheid.

3. Verband: kernteam met deskundigen
 Zorg voor een verbindingsofficier naar de top.

4. Er wordt veiliger en schoner gewerkt
5. Niet commercieel gedreven denkwerk levert kostenbesparing, ook al 

is het begin kostenintensief. 
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