
Wat is er geregeld om nazorg  
te bieden aan oud-medewerkers 
van POMS-locaties en  
nabestaanden? 

De afronding van het eerste deelonderzoek van  
het RIVM, naar chroom-6 op de POMS-locaties  
van Defensie, markeert voor alle betrokkenen een 
belangrijk moment. De onderzoeksresultaten  
hebben vaak diepe indruk gemaakt. Op oud- 
medewerkers zelf, maar ook op hun directe  
omgeving of eventuele nabestaanden. Defensie 
is zich ervan bewust dat er veel leed en verdriet is. 
Daarom is het ook zo belangrijk dat mensen goede 
nazorg krijgen als zij dat wensen. Het Informatie-
punt Chroom-6 dat Defensie heeft ingericht speelt 
hierbij een centrale rol. 

Informatiepunt Chroom-6: 1 loket voor  
de nazorg
Het Informatiepunt Chroom-6 is hét loket voor de 
nazorg. Of het nou gaat om de beantwoording van 
vragen, begeleiding of ondersteuning, het Informa-
tiepunt staat voor iedereen klaar. Defensie roept 
dan ook iedereen met (hulp)vragen op zich hier 
vooral te melden. 

Waarvoor kan ik bij het  
Informatiepunt Chroom-6 
terecht?
 
Het Informatiepunt Chroom-6 is er voor alle (hulp)
vragen die u heeft. Over het onderzoek en de 
uitvoering van de regeling. Maar bijvoorbeeld ook 
over de mogelijkheden om een claim in te dienen of 
over vragen over hulp en ondersteuning op andere 
terreinen. Bijvoorbeeld op medisch gebied of op 
het gebied van geestelijke zorg. Als u dat prettig 
vindt, kan er via het Informatiepunt ook iemand van 
Defensie bij u langskomen om u te ondersteunen, 
bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren voor 
de uitkeringsregeling. 

Nazorg voor oud-medewerkers  
POMS-locaties Defensie

Onderzoek 
Vragen over het weten- 
schappelijk onderzoek  
van het Rijksinstituut  
voor Volksgezondheid en  
Milieu (RIVM).

Nazorg 
Begeleiding en  
ondersteuning, door  
bijvoorbeeld Bedrijfs-
maatschappelijk werk 
Defensie (BMW).

Gezondheidszorg 
Vragen over medische zaken. 

Regeling & claim 
Begeleiding en onder- 
steuning bij het aanvragen 
van de uitkeringsregeling  
of het indienen van een  
letselschadeclaim.

Informatiepunt 
Chroom-6
1 loket voor de nazorg.
Beantwoording vragen, 
begeleiding & ondersteuning.

Aanbod: huisbezoek 
door Defensie

Voor: huidige + 
oud-medewerkers  
heel Defensie, naasten
& nabestaanden

Geldzaken 
Begeleiding en  
ondersteuning bij 
financiële problemen 
door Stichting Burger-
personeelsfonds. 

Informatieblad



Kan het Informatiepunt alle vragen  
zelf beantwoorden?

Waar mogelijk worden vragen direct beantwoord. Maar het kan  
zijn dat een andere organisatie u beter kan helpen. In dat geval 
wordt u vanuit het Informatiepunt begeleid naar één van de  
instanties met de expertise om u verder te helpen. 
• Voor de uitvoering van de regeling namens Defensie is  
 dat het ABP. 
• Als het gaat om het onderzoek zelf dan is dat het RIVM. 
• Als het gaat om een claim dan is dat de afdeling Juridische  
 Dienstverlening van Defensie. 
• Voor hulpvragen zijn dat bijvoorbeeld Bedrijfsmaatschappelijk  
 Werk of de medische dienst. 
• Bij financiële vraagstukken kan de Stichting Burger- 
 personeelsfonds mogelijk helpen. 

Ik wil graag met iemand van Defensie  
in gesprek, kan dat? 

Voor een aantal onderwerpen geldt sowieso dat u in contact  
komt met Defensie, bijvoorbeeld als u een claim in wilt dienen. 
Als u dat wenst kunt u ook altijd over andere onderwerpen 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. 

Waar vind ik het Informatiepunt?
 
Het Informatiepunt Chroom-6 heeft een website, een e-mailadres 
en is bereikbaar via het telefonisch loket. 

Informatiepunt Chroom-6 Defensie

• 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. Tegelijk is toen de 
regeling voor (oud-)POMS-medewerkers of hun nabestaanden 
bekendgemaakt.

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. 


