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Chroom-6 media en onderzoek



Arbeidshygiëne in de media (1)
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Arbeidshygiëne in de media (2)

• Hazard domineert in de media bij dit soort onderwerpen

• Blootstelling is in de media nooit onderwerp van gesprek

• Maar….. Het leidt wel tot meer aandacht voor gevaarlijke
stoffen!

• Sinds enige tijd binnen NVvA contactpersonen voor media

• Actieve persberichten en contactinfo voor benaderingen
van pers

Tot nu toe nog niet gelukt om een genuanceerde boodschap
op te laten pikken door de media



Stellingen

1. Zowel politiek als media reageren vooral op 
incidenten. Om in beeld te komen moeten we als AH 
meegaan in de hazard gerichte benadering.

2. Als NVvA moeten we ons in het mediabeleid juist 
blijven richten op de nuances van gevaren en risico’s 
en preventie…….. maar hoe kunnen we dat effectief 
doen?



Deskundigheid in klankbordgroepen 
en begeleidingscommissies (1)

• Inhoudelijke Klankbordgroep Chroom-6

– 3½ Toxicologen

– 3 (Bedrijfs)Artsen

– 2 Epidemiologen

– 2 Juristen

– 1 Ethicus

– 1 Chemicus

– 1 Milieuhygiënist

– ½ Arbeidshygiënist



Deskundigheid in klankbordgroepen 
en begeleidingscommissies (2)

• Paritaire Commissie Chroom-6

• Onafhankelijke Onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6

• Onafhankelijke Onderzoekscommissie NS Chroom-

In alle drie commissies een (medisch-)toxicoloog, 
maar geen enkele arbeidshygiënische inbreng



Stellingen

1. Zonder AH inbreng in begeleidingscommissies en 
klankbordgroepen zal de chroom-6 problematiek nog 
wel even doorwoekeren

2. Zonder AH inbreng kun je zelfs een tegemoetkoming 
krijgen terwijl er geen blootstelling is geweest (zie 
regeling tROM Tilburg)



Regeling voor beroepsziekten (1)
Minister Asscher aan 2e kamer

NL blijft bij risque social

Eventuele compensatie moet via 

rechtszaken



Regeling voor beroepsziekten (2)
Vergaande plannen voor regeling

asbest longkanker



Minister van SZW

2019

Gemeente Tilburg

Regeling voor beroepsziekten (3)



Stellingen

1. Er ontstaat nu een lappendeken aan regelingen door 
beroepsziekten. De NVvA zou zich moeten inspannen 
om hier tegen te ageren en te pleiten voor een 
algemeen vangnet voor mensen met een 
beroepsziekte



Chroom-6
Falen van het Arbobeleid

Casus tROM Tilburg

Arbeidshygiënist: de papieren RI&E tijger 

Bedrijfsarts: de re-integratie tijger

Arbeidsinspectie: de tandeloze en blinde tijger

Het failliet van de zelfregulatie, het ontbreken van een 
regeling voor beroepsziekten, wie en wat volgt?



Stelling

• Waarom is de arbeidshygiënist zo goed als onzichtbaar in 
het chroom-6 debat? 
Is dat een probleem? Ja dus!

• Arbeidshygiëne moet haar stem meer laten horen, het 
boetekleed (mede)aantrekken en een veel meer actieve 
rol op zich nemen teneinde beroepsziekten te voorkomen 
en zo nodig bijdragen aan een rechtvaardige compensatie


