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Bijlage 1 Organisatiestructuur KLM-groep in relatie tot het onderzoek. 
 

 

Tot 2007 was KLM Facility Services een afdeling onder KLM-corporate. Daarna zijn deze taken en 

medewerkers ondergebracht bij Sodexo.  
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Bijlage 2: Referentielijst gebruikte interne documenten 
 

nr Unit Locatie Datum Opsteller Type Titel 

1 Airframe 
   

report RAH 16090092 eind inspectie H14 

2 E&M 
   

pdf https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2
016/09/30/chroom-vi-verbindingen 

3 E&M 
   

xls 190411 chroomVI excel overzicht 10 april 2019 incl 
voorzieningen en maatregelen versie 1330-MF 

4 E&M 
   

pdf externe rapportage TNO-2016-R11839 

5 E&M 
   

tekst (ref 3.5) 87 FF 384 1987 toekomst visie verfproces voor 
exterieur voor H 14 

6 Airframe H10 
  

xls 2012 Overzicht RI&E's en VGW advies 

7 E&M 
   

xls 200213 Chemrade - blootstelling chroom 6 basis data dec 
19 MF 1.0 

8 Airframe 
   

xls 190417 stap 3 chroom VI-blad Airframe onder elkaar 

9 Airframe 
 

20161007 RPS report Vooronderzoek luchtmetingen zware metalen en Chroom 
VI Hangar 14, Shiphol Oost 

10 E&M 
 

20190723 
 

xls 20190723 Gevulde formatieplaatsnamen afdelingscodes en 
organisatie-eenheidHA 

11 E&M 
 

19031400 
 

xls 190314 tijdslijn chroom VI 5 maart 2019 format aangepast-
MF verder gevuld 

12 Airframe 
  

EHS xls chromaten airframe 

13 E&M 
   

xls 190417 stap 3 chroom VI - 8 is de bewerkte versie van deze 

14 E&M 
   

ppt EM chroom-6 inventarisatie concept v18042019 

15 E&M 
 

20020000 KHS xls Chromatenregister_totaal 

16 E&M 
 

20020000 KHS xls Chromatenregister_blootstellingsmogelijkheden 

17 Airframe 
 

20160000 KHS report word KLM E & M, Beoordeling blootstelling gevaarlijke stoffen in 
Deco baai  

17 Airframe 
 

20160000 KHS report pdf KLM E & M, Beoordeling blootstelling gevaarlijke stoffen in 
Deco baai  

18 Airframe H10 20160000 KHS report word Meetrapport: AS/bv.1653131.BD Stofmeting in de 
plaatwerkerij 

18 Airframe H10 20160000 KHS report pdf Meetrapport: AS/bv.1653131.BD Stofmeting in de 
plaatwerkerij 

19 Airframe 
 

20050701 
 

xls Decolijst 

20 
     

Copy of LSC approvers list 

21 Engine 
services 

 
19970700 KLM Arbo 

Services 
report word ES Part Services Periodiek Arbo Survey 

22 Engine 
services 

 
19980000 KLM Arbo 

Services 
report word Staf CF-6 & Motoradministratie Periodiek Arbo Survey(PAS) 

23 Engine 
services 

410 20190000 RPS ppt Blootstellingsonderzoek stof, ChroomVI en zware metalen, 
afdeling Engine Services 

24 E&M 
 

19990000 KHS  pdf Overzicht gebruik chroomhoudende stoffen 

25 E&M H14 CS 
en ES 

19990315 KHS  tabel 19990315 klm inventarisatie nav haalbaarheidstoets 

26 E&M H14 CS 
en ES 

20000821 KHS  xls 20000821 HAALBH (gecondenseerd, ook 1993) 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/09/30/chroom-vi-verbindingen
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/09/30/chroom-vi-verbindingen
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nr Unit Locatie Datum Opsteller Type Titel 

27 E&M H14 CS 
en ES 

20000822 KHS  tabel 20000822 BLOOTST1 v2.0 

28 E&M H14 CS 
en ES 

20000918 KHS  xls 20000918 BLTST (totaal overzicht 1998) 

29 
     

Afkortingen lijst gebaseerd op ' formatieplaatsnamen'  
volgnummer 10 

30 Airframe 
en CS 

H14 
swp en 
plw 

19970610 KHS  pdf Eindrapportage blootstelling chroom(VI) plaatwerkerij (red. 
HMV en OMRA) 

31 Airframe 
en CS 

H14 
spuit-
wand 
bgg 

19970310 KHS  report word Rapport chromaatonderzoek schildersafdeling H14 
(red.SPL/VV) 

32 E&M 
 

19951111 KHS  report word KLM E&M en Chroom(VI) 2015 

33 Airframe 
en CS 

Hangars 20091211 KE&M report word Rapport nadere inventarisatie en evaluatie gevaarlijke 
stoffen (A11) Vliegtuig Onderhoud 

34 Airframe 
en CS 

H14 
baai 1, 
2 

20030000 TNO pdf Concentratie oplosmiddelen in hangaar 14 baai 1 tijdens 
spuitwerkzaamheden in baai 2 (red: ook Cr VI) 

35 Engine 
services 

ES 
  

xls Chromaten ES 

36 Engine 
services 

ES 20170210 
 

xls Chromaten ES versie 10022017 

37 Engine 
services 

ES 20170307 
 

xls Chromaten ES versie 07032017 

38 CS H14 
achter-
bouw 

19960610 KHS  memo Bezoek beoordelen lijmen/schuren/schilderen achterbouw 
H14 MS 

39 CS H14 
achter-
bouw 

19961125 KHS  brief Tussenrapportage onderzoek luchtkwaliteit plaatwerkerij 

40 CS H14 
achter-
bouw 

19961203 KHS  brief Tijdelijke maatregelen schuur- en spuitwerkzaamheden 
plaatwerkerij 

41 CS H14 
heat 
exchang
er 

20100225 KHS  rapport Stofmetingen (roet, metaal) heat exchange shop R3E 

42 CS 
 

20030814 TNO rapport Validatiemetingen Cr VI modelwerkplek KLM 

43 CS H14 
schuur-
ruimte 
tegen 
baai 3 
aan 

19980819 KHS  rapport Resultaten metingen schuurstof schilderswerkplaats H14 

44 CS H14 
schuur-
ruimte 
tegen 
baai 3 
aan 

20001018 KHS  brief Verslag metingen schuurstof in schuurruimte MS 

45 Engine 
services 

400 19951000 KHS  rapport Eindrapport PAS PU Oppervlakte behandeling 

46 Engine 
services 

410 20131022 KHS  rapport 0-meting Repair/Groot Machinale 

47 Engine 
services 

410 20140000 KHS  rapport Vrijgave metingen cabine Danobat High Speed 
Grinder(ENG151210) 

48 Engine 
services 

410 20140600 KHS  rapport Vrijgavemetingen stof/metalen cabine Danobat High Speed 
Grinder (ENG151210) 
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nr Unit Locatie Datum Opsteller Type Titel 

49 Engine 
services 

410 
 

KHS  
 

Vrijgavemetingen stof/metalen Plasmacabine 116022 

50 Engine 
services 

 
20060618 

 
xls Gevaarlijke stoffen ES overzicht 

51 Engine 
services 

400 93111500 
 

memo Technical specification dust collecting system for thermal 
spray systems 

52 Engine 
services 

 
19890000 SPL/AS memo Informatie ten behoeve van voorlichting over sealing 

53 Engine 
services 

400 94092100 KHS  rapport Vervolgonderzoek naar de luchtkwaliteit in de Groot 
Machinale afdeling 

54 Engine 
services 

 
97111300 KHS  memo Luchtkwaliteitseisen voor las- en schuurcabines 

55 Engine 
services 

Galvano 97121600 KHS  rapport Audit Arbo-aspecten Galvano 

56 Engine 
services 

 
94102100 SPL/AS rapport Periodiek Arbo Survey BU CF6 Engines  

57 Engine 
services 

  
SPL/AS rapport Luchtkwaliteitonderzoek schilderswerkplaats 

58 Engine 
services 

 
19920000 KHS rapport Luchtkwaliteitsonderzoek in de blades en vanes afdeling 

(SPL/TM) 

59 
      

60 Engine 
services 

400 94082900 
 

rapport Vervolgonderzoek naar de luchtkwaliteit van de Blades & 
Vanes afdeling(SPL/TM) 

61 Engine 
services 

 
951201 SPL/CF memo Technical specification thermal spray booth with 

dustcollecting system 

62 Engine 
services 

 
95102000 SPL/CF budget-

aanvraag 
Vervanging van het bestaande afzuigsysteem van de 
thermische spuitcabines in de plasmaafdeling 

63 Engine 
services 

400 199504 SPL/CF memo Technical specification suction & dustcollecting system 

64 Engine 
services 

 
97012800 KHS  memo Voorstel stofonderzoek motorenafdeling 

65 ES oplei-
dingen 

410 98062400 KHS rapport PAS Technische opleidingen 

66 Engine 
services 

 
97110600 KHS  rapport PAS MU CF6 (support groep, Accessoires, dispositie) 

67 Engine 
services 

 
98102900 KHS rapport Effect beheersmaatregelen metaalstof Gritterij 

68 Engine 
services 

 
98021700 KHS rapport Biomonitoring medewerkers plasma ruimte 

69 E&M 
 

99072300 KHS memo Bedrijfsnorm voor zeswaardig chroom 

70 E&M alle 
locaties 

20000418 
 

rapport Plan van aanpak chromaten TD breed 

71 E&M alle 
locaties 

20000616 KHS  rapport Richtlijnen voor het werken met chromaten 

72 E&M 
 

20000713 KHS  memo Adembescherming bij blootstelling aan chroom(-
verbindingen) 

73 Engine 
services 

 
20010911 SPL/AS memo Gaswasser, afzuiging chroomzuurbaden 

74 Airframe 
en CS 

H14 
achter-
bouw 
en 
baaien 

20010300 SPL/AS rapport Blootstelling gevaarlijke stoffen bij de werkplaats schilders 
(spl/vr red, deco- en werkplaats) 

75 E&M 
 

20020713 SPL/CF memo Memo chromatenproblematiek 

76 ES Moto-
ren-
afdeling 

20031213 Arbeidsin
spectie 

 
Ontheffing recirculatiestromen 
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nr Unit Locatie Datum Opsteller Type Titel 

77 ES ES 20040600 SPL/AS xls EHSS Toetsingsdocument PvE Engine Services 

78 ES 
 

20041004 SPL/AS memo Memo klacht Dabber lascabine 

79 ES Motor-
shop 

20050601 U.C. 
Tenchnol
ogies 

rapport Meetrapport U.C. Technologies 

80 ES Materi-
aalplan
ning 

20060420 SPL/AS rapport Overzicht onderzoeken binnenklimaat gebouw 410 

81 ES   410 20070306 SPL/AS rapport Plasmacabines 

82 CS H14 
achter-
bouw 

19970212 KHS memo Richtlijn specificatie schuurcabine 

83 E&M 
 

19991207 CF EHS memo Afvoeren van wegwerpoveralls met chromaten 

84 E&M 
 

20080700 EHS rapport A11 Nadere inventarisatie en evaluatie gevaarlijke stoffen 
Koppeling met A1 

85 ES MS 19990700 SPL/AS rapport Effect beheersmaatregelen op blootstelling aan metalen 
Groot machinale 

86 ES MS 19990700 SPL/AS rapport Effect beheersmaatregelen op blootstelling aan metalen 
Draaierij 

87 ES 400 19990400 SPL/AS rapport Effect beheersmaatregelen op blootstelling aan metalen 
Plasma afdeling 

88 ES 400-410 20040527 SPL notulen Notulen Toolboxmeeting 27 mei 2004 

89 ES 
 

19970212 S memo Richtlijnen specificatie schuurcabine 

90 ES 400-410 20040527 SPL/AS xls EHSS beoordelingslijst 

91 ES Motor-
shop 

20050415 SPL/AS memo Cabines voor lassen en aan lassen verwante processen. 

92 ES Motor-
shop 

20060420 SPL/AS Rapport Overzicht onderzoeken binnenklimaat 

93 ES 410 20140115 RPS certificaat Analyse certificaat RPS 

94 ES 410 20170000 
 

rapport Exposure to hexavalent chromiom and other heavy metals 
of workers of engine services 

95 ES 400 19900000 SPL/CF rapport 
 

96 ES 400 19920000 SPL/CF rapport Vervolgmetingen gritafdeling 

97 ES 400 19910000 SPL/CF rapport Luchtkwaliteitsonderzoek in de lasserij van de 
motorenafdeling 

98 ES 400 19910000 SPL/CF rapport Rapportage onderzoek metaalblootstelling 

99 ES 400 19920000 
 

rapport Blootstellingsmetingen galvano-chroomzuur 

100 ES 400 19930000 
  

Vervolgonderzoek luchtkwaliteit lasserij 

101 ES 400 19930000 
 

rapport Luchtkwaliteitsonderzoek in de combustor afdeling 

102 ES 400 19950000 
 

rapport 
 

103 Airframe H14 
baai 1, 
2 en 3 

20060112 SPL/AS rapport Blootstelling aan oplosmiddelen en isocyanaten H14 Baai 2 
en 3 

104 CS H14 
swp 

19970403 SPL/AS memo 1997 spuitwand in hangar CRH-MAC2 

105 ES 400 19930000 SPL/CF 
 

Geen titel 

106 CS H14 
TNO 
schuur-
cabine 

20010000 TNO rapport Blootstellingsmetingen in de modelwerkplek KLM tijdens 
schuurwerkzaamheden 
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nr Unit Locatie Datum Opsteller Type Titel 

107 CS H14 
wielen 

20101025 KLM 
arboservi
ces 

rapport Verslag blootstellingsmeting bij afklappen banden 

108 CS div 20181109 RPS rapport Blootstellingsonderzoek chroomVI en zware metalen 
Hanger 14 Component Services 

109 CS H14 
swp 

20180724 UTC 
Technolo
gies B.V. 

rapport Inspectieverslag spuitcabine 3 'velgencabine' 

110 CS H14 
swp 

20180828 UTC 
Technolo
gies B.V. 

tekening Spuitcabine 12 cl207 18 08 2018 

111 ES 400 19960000 KHS rapport Galvano, titel onbekend 

112 CS H14 
swp 

20180828 UTC 
Technolo
gies B.V. 

tekening Spuitcabine 3 hangbaan cl207 18 08 2018 

113 ES 400 19971127 KHS rapport Biomonitoring Chroom bij galvaniseurs van Plating en TIG-
lassers bij Plasma en Welding I/II 

114 ES 410 20050000 
  

Prevention of chromic acid fumes during hardchromium 
plating 

115 ES 425 20180523 Tauw rapport Onderzoek naar de blootstelling aan Chroom VI en 
zwavelzuur bij KLM te Schiphol 

116 ES 410 20180918 
 

rapport Metingen naar metalen in inhaleerbaar stof in 
gritstraalruimte KLM Engine Services 

117 ES 410-415 20030000 
  

Emissiemeetplan gebouw 410+415 

118 ES 410 20030000 
  

Tabel afzuig ventilatie 

119 ES 412 20160000 Hennekes rapport Occupational exposure asessment in the plating facility 

120 CS H14 
TNO 
cabine 

20050809 RPS rapport Blootstellingsonderzoek stof en ChroomVI KLM Schiphol 
Oost (TNO onderzoek 2005 chromaten) 

121 ES 400 19941100 SPL/CF rapport Vervolgonderzoek naar de luchtkwaliteit in de combustor 
afdeling 

122 ES 
 

20030213 TNO rapport Chroom(VI)blootstelling tijdens verfspuiten in de 
spuitcabine van de Motorenshop van de KLM 

123 CS Alge-
meen 

20201011 KLM memo Voortgang chromaten onderzoek MS 

124 CS H14 
Wielen
&Remm
en AVV 

20010501 E&M MS memo Werken met de PMB verfstripper 

125 CS H14 
Mecha-
nics 

19970901 SPL/AS rapport Effect beheersmaatregelen op blootstelling aan metalen, 
productieunit mechanics 

126 CS H14 
Wielen
&Rem-
men 
SPL/VR 

20010614 SPL/AK brief Bevindingen gritkast Wielen & Remmen 

127 CS H14 
Wielen
&Rem-
men 
SPL/VR 

20010424 
 

aanteke-
ningen 

Bevindingen gritkast wielen& remmen, bron voor 
referentie 126, nv/ak/0130188. (chromaat)stof gritkasten 
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nr Unit Locatie Datum Opsteller Type Titel 

128 CS H14 
Rem-
men 

20170000 RPS rapport Rapportage blootstellingsonderzoek inhaleerbaar stof, 
carbon black en chroom VI, Component Services, RPS 
17030126RAH, 3 april 2018 

129 Airframe H14 20181109 RPS rapport Blootstellingsonderzoek inhaleerbaar stof, chroom VI en 
zware metalen, Hangar 14, Airframe, 18080088RAH 
concept 2, 9 november 2018 

130 Airframe 
en CS 

H14 
swp 

19940000 SPL/CF rapport Luchtkwaliteitsmetingen in de schildersafdeling H14 

131 Airframe H4 20190514 RPS rapport Blootstellingsonderzoek stof, chroom VI en zware metalen 
bij boorwerkzaamheden WIFI-inbouw en Longeron Hangar 
4 

132 Airframe 
en CS 

H14 
swp 

19980320 SPL/AS rapport Resultaten metingen schilderswerkplaats H14 

133 CS Equip-
ment 
maga-
zijn H14 

20020900 KLM 
arboservi
ces 

verslag Stofonderzoek magazijn H14 

134 CS H14 
swp 

19940701 SPL/CF rapport Luchtkwaliteitsmetingen na modifikatie aan de spuitwand 
in de schildersafdeling H14 bgg (SPL/VV) 

135 CS H14 
TNO 
schuurc
abine 

20020302 TNO rapport Chroom(VI) metingen in de modelwerkplek KLM 

136 Airframe 
en CS 

H14 
swp 

19990000 TNO rapport Blootstelling aan zeswaardig chroom tijdens het matteren, 
schuren en spuiten van strontium/zinkchromaathoudende 
primers, 23 juni 1999 

137 Airframe H10 en 
H11 

20000000 TNO rapport Onderzoek naar de chromaatblootstelling in hangar 10 en 
11, 15 maart 2000 

138 Airframe 
en CS 

H14, 
baai 1 

20031119 TNO brief-
rapportage 

Achtergrondconcentraties chroom (VI) hangaar 14 baai 1, 
19 november 2003 

139 CS OMRA 
H14 

19960211 KLM 
Arboservi
ces 

rapport Rapport cadmiumonderzoek MS-OMRA, 22 mei 1996 

140 CS Geb 
425, 
ruimte 
097 

20190430 SPL/QA verslag Onderzoek nadraaitijd gritkast Gebouw 425, ruimte 097, 
Component Services (met behulp van een DustTrak 
stofmonitor en meting naar chroom-6), 30042019, 
Conceptrapportage 

141 CS H14 CCI 20181000 
 

verslag Beoordeling sluis gritstraalruimte CCi door middel van 
stofmetingen, Oktober 2018  

142 CS H14 
Rem-
men 

2018 (10-
1-2019) 

KLM E&M presentatie Voorlichting gevaarlijke stoffen CS Brakes, 10 januari 2019 

143 Airframe H14 
baai 2 
en 
kanto-
ren 

19960509 KLM Arbo 
Services 

brief Overlast door decoratie in H14 

144 ES 410, 
405, 
415 

20051000 KLM Arbo 
Services 

rapport RI&E ES 

145 ES 410, 
405, 
415 

20160425 
 

rapport RI&E ES 
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nr Unit Locatie Datum Opsteller Type Titel 

146 CS, ES, AF 410 20030416 KLM Arbo 
Services 

rapport Resultaten audit chromaten 

147 CS H14 2e 20030600 KLM Arbo 
Services 

rapport Blootstelling aan gevaarlijjke stoffen BMSS Interior Galleys 

148 CS H14 2e 20030700 KLM Arbo 
Services 

rapport Blootstelling aan gevaarlijjke stoffen BMSS Interior 
Toiletten, Panels en Enclosures 

149 CS H14 
wielen 
en 
remme
n 

20040708 KLM Arbo 
Services 

rapport Rapport gritkasten  

150 CS 425 19980000 KLM Arbo 
Services 

rapport PAS PU Avionics 

151 Airframe 
en CS 

div 19970131 SPL/CF memo Stand van zaken t.a.v. chromaathoudende verf 

152 E&M div 20080310 Wolkenri
dder 

artikel Groen verfsysteem Mankiewicz 

153 E&M div 20150600 SPL/CF ppt KLM's way to more environmental friendly paint scheme 

108-1 CS  div 20180000 RPS analysecer-
tificaten 

1807-3662_1808161651_348299 1.2.3aug 

108-10 CS  div 20180000 RPS dagboekjes Formulieren CS 8,9,10 aug 

108-11 CS  div 20180000 RPS dagboekjes Formulieren CS 14 tm 17 aug 

108-2 CS  div 20180000 RPS analysecer-
tificaten 

1808-0621_1808291624_359215,8,9,10aug 

108-3 CS  div 20180000 RPS analysecer-
tificaten 

1808-0910_1809031608_363298 14,15,16 aug 

108-4 CS  div 20180000 RPS analysecer-
tificaten 

1807-2866_1808030921_338893 23.24 juli 

108-5 CS  div 20180000 RPS analysecer-
tificaten 

1807-3149_1808030904_338828 25 juli 

108-6 CS  div 20180000 RPS dagboekjes Formulieren CS 23-07-2018 

108-7 CS  div 20180000 RPS dagboekjes Formulieren CS 24 juli 

108-8 CS  div 20180000 RPS dagboekjes Formulieren CS 25 juli 

108-9 CS  div 20180000 RPS dagboekjes Formulieren CS 1,2,3 aug 

129-1 Airframe H14 20180000 RPS analysecer-
tificaten 

1806-1715_1807060849_310936.20.21.22juni 

129-2 Airframe H14 20180000 RPS analysecer-
tificaten 

1806-3090_1807201505_327859.26.27.28juni 

142-1 CS H14 
Rem-
men 

20181201 RPS analysecer-
tificaten 

18 CS Brakes aanvullende metingen chroom-6 tijdens 
blenden en koolstof tijdens demontage remmen 

143-1 
143-2 

KMC 
 

KMC 2012 
2013 

Arbo 
Vitale/ 
KHS 

RI&E ONDERZOEK EN ADVIES RI&E  
Verdiepend onderzoek gevaarlijke stoffen KMC 
 
 
 

144 Sodexo 
KMC 

div 2020 Sodexo RI&E Nadere Risico-inventarisatie en -evaluatie gevaarlijke 
stoffen per functie op het KLM account 

145 RJC H73 2019 RPS rapport Blootstellingonderzoek stof, chroom-6 en zware metalen 
RJC 

146 RJC H73 2016 KHS rapport Stofmetingen in de Sheet metal shop, de Paint shop, de 
Interior shop en de Tooling & Equipment shop, RJC 
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Bijlage 3: Overzicht chroom-6 houdende producten per unit 
 

Airframe 

Strontiumchromaat: 

- Primer Fluid Resistant Epoxy Primer 10P4-2NF: Op veel afdelingen aangebracht met kwast 

- Primer Fluid Resistant Epoxy Primer 463-12-8: Aanbrengen met kwast op diverse 

werkplekken 

- Primer 10P20-44MNF: Aanbrengen met kwast op diverse werkplekken 

- Primer Epoxy primer green: Aanbrengen met kwast op diverse werkplekken 

- Primer High Solids Epoxy Primer 10P20-44: Aanbrengen met kwast op diverse werkplekken 

- Primer Epoxy Primer 37035A Green: Aanbrengen met kwast op diverse werkplekken 

Dichroomtris(chromaat): 

- Anodiseermiddel BONDERITE M-CR 1132 CHROMATE COATING: Op veel werkplekken 

aangebracht met kwast 

Chroomtrioxide: 

- Anodiseermiddel Bonderite 1200S: Wordt op veel werkplekken aangebracht met een kwast 

Component Services 

Strontiumchromaat: 

- Primer Fluid Resistant Epoxy Primer 10P4-2NF: Op veel afdelingen aangebracht met kwast, 

de schilders van CS verspuiten het product ook 

- Primer BR 6747-1: Wordt alleen aangebracht door middel van kwasten door CS plaatwerkers 

en schilders 

- Primer High Solids Epoxy Primer 10P20-13: Op verschillende plaatsen aanbracht met een 

kwast, de schilders van CS verspuiten het product ook 

- Primer 10P20-44MNF: Op verschillende plaatsen aanbracht met een kwast, de schilders van 

CS verspuiten het product ook 

Dichroomtris(chromaat): 

- Anodiseermiddel BONDERITE M-CR 1132 CHROMATE COATING: Op veel afdelingen 

aangebracht met kwast 

Chroomtrioxide: 

- Anodiseermiddel MAVOMcoat 1200S premixed brush: Wordt op veel afdelingen 

aangebracht met een kwast 

- Anodiseermiddel BONDERITE M-CR 1500 CHROMATE COATING: Wordt op veel afdelingen 

aangebracht met een kwast 

Calciumchromaat: 

- Primer 515-700 BASE COMPONENT: Alleen in 425 aangebracht met kwast 

- Primer Heat & Fluid Resistant Coating 825-009: Product wordt verspoten door de schilders 
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Engine Services 

Strontiumchromaat: 

- Primer Fluid Resistant Epoxy Primer 10P4-2NF: Wordt verspoten door de schilders van ES  

- Primer BR6747-1 Water Based Primer: Wordt verspoten door de schilders van ES 

- Primer BR 127 corrosion inhibiting primer: Wordt verspoten door de schilders van ES 

- Primer Fluid Resistant Epoxy Primer 463-12-8 (CA116): Aangebracht met een kwast door 

MRO 

Dichroomtris(chromaat): 

- Anodiseermiddel BONDERITE M-CR 1132 CHROMATE COATING: Op veel afdelingen 

aangebracht met kwast 

Chroomtrioxide: 

- Anodiseermiddel MAVOMcoat 1200S: Aanbrengen met kwast en bij de afdeling Galvano 

aanmaken/bijvullen bad 

- Baden (chromateerbad, anodiseerstripbad, passiveerbad): Als stof in zeven baden op de 

afdeling Galvano. 

- Coating Green Ipseal High Temp Sealer: Aangebracht door middel van spuiten door de ES 

schilders 

- Coating Sermetel W: Aangebracht door middel van spuiten door de ES schilders 

Natriumdichromaat: 

- Baden Aanmaken procesbad afdeling Galvano 

- Baden Passiveerbad afdeling Galvano 

 

RJC/Martinair 

Strontiumchromaat: 

- Coating: 10P4-2NF + Fluid Resistant Epoxy Primer EC-117S 

- Oppervlakte behandeling engine: 44GN036 base component + 44GN036CAT curing solution 

Dichroomtris(chromaat): 

- Anodiseermiddel: Bonderite M-CR 1132 

 

  



 

70 
Bijlagen bij: Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6 KLM-groep december 2021 

Transavia 

Magnesiumchromaat: 

- Sealant: PS 870 (B1/2- B2) 

Pentazinc chromate octahydroxide: 

- Primer: Aluminized Epoxy Primer 463-6-4 

Dichroomtris(chromaat): 

- Anodiseermiddel: Bonderite 1220S 

- Anodiseermiddel: Alodine 1132 touch-n-prep 

Strontiumchromaat: 

- Primer: HIGH SOLIDS EPOXY PRIMER 10P20-13 

- Primer: HIGH SOLIDS EPOXY EXTERIOR PRIMER 10P20-44MNF 

- Primer: FLUID RESISTANT EPOXY PRIMER 10P4-3NF 

- Primer: Fluid Resistant Epoxy Primer 10P4-2NF 
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Bijlage 4A: Vragenlijst na aanmelding deelname onderzoek 
Vragenlijst historisch onderzoek chroom-6 

 

Dank, voor uw aanmelding. 

Als onderzoeksgroep voor het historisch blootstellingsonderzoek zijn aanmeldingen voor deelname 

aan het onderzoek heel belangrijk. We hebben de inbreng van de (oud)medewerkers nodig om te 

onderzoeken hoe in de praktijk gewerkt is door de jaren heen. 

Om gericht de benodigde informatie te kunnen verzamelen, verzoeken we u om onderstaande 

vragen te beantwoorden. Voor de voortgang van het onderzoek is het verzoek om binnen 14 dagen 

te reageren. 

 

Interesse in (meer antwoorden mogelijk): 

O nieuwsbrief 

O deelname onderzoek 

O informatie over regeling 

 

In welk bedrijfsonderdeel hebt u gewerkt? 

O KLM E&M airframe 

O KLM Component Service 

O KLM Engine Services 

O KLM anders; namelijk 

O Martinair/RJC 

O Transavia 

Wanneer bent u in dienst gekomen? 

Functie 

Functie van tot Locatie 
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Op welke wijze bent u blootgesteld aan chroom-6/chromaat? 

 

 

Wat zou u willen melden aan de onderzoekers? 

 

 

Op welke wijze wilt deelnemen aan het onderzoek: 

o Mondeling gesprek (interview) 

o Telefonisch gesprek 

o Deze vragenlijst was voldoende 

 

Vervolg: 

We zijn blij met alle aanmeldingen. We gebruiken de aanmeldingen om te waarborgen dat we van 

alle functiegroepen en periodes voldoende informatie verzamelen.  

Wanneer we voldoende informatie hebben om een objectief beeld van de werkomstandigheden 

vast te stellen, stoppen we met het verzamelen van verdere informatie. Het kan daarom zijn dat we 

uw bijdrage niet nodig hebben, omdat er meer dan voldoende mensen van uw functiegroep zich bij 

ons aangemeld hebben. 
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Bijlage 4B: Vragenlijst voor interviews 
Introductie 

- Uitleg over het Chroom-6 project 
- Doel interview 
- Kennismaken  
- Welke functies heb je gehad?  
- In welke periode hebben jullie gewerkt bij de afdeling? 

 

 Vraag Antwoord Antwoord/opmerkingen 

1 Afdeling 
 

Periode: 
Locatie: 
Afdeling: 
Functie: 
Aantal mw: 

 

2 Handelingen Beschrijf uw werkzaamheden in de benoemde periode. Vul op de plattegrond/tekening 
in waar en op welke wijze uw werkzaamheden plaats vonden. 
Chroom houdende Producten/ materialen (vast, vloeistof): 
Werkzaamheden/taken: 
Omstandigheden: 

o Welke chroom houdende producten en materialen werden gebruikt? 
o Wat was de aard van de werkzaamheden?  
o Welke processen: lassen, machinaal schuren, handmatig schuren, 

spuiten, stralen, kwasten etc. 
o Temperatuur van omgeving, baden of oppervlakken? 
o Wat was de intensiteit van blootstelling? 
o Wat was de afstand tot de bron (…. meter? 
o Werd het in een gesloten systeem gebruikt? 
o Werkte je in een cabine (overdruk)? 
o Duur per handeling: 
o Frequentie per week/maand/jaar: 
o Welke functies: 
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 Vraag Antwoord Antwoord/opmerkingen 

3 Beheersmaat-
regelen 
 

Geef een beschrijving van de werkplek, klimaatbeheersing en ventilatie van de 
werkomgeving? 

o Was er sprake van bronafscherming? 
o Wat was het volume van de ruimte (<100, 100-1000, >1000m3)?  
o Was de ruimte voorzien van centrale ventilatie? 
o Werd het buiten of in een grote ruimte uitgevoerd? 
o Werd het in een spuitcabine, afzuigcabine toegepast? 
o Was er een afzuigpunt/slang beschikbaar? 
o en werd deze gebruikt?  
o Zat op de apparatuur bronafzuiging?  
o Werd de bronafzuiging altijd/meestal/soms/nooit gebruikt? 
o Was naar uw idee de afzuigapparatuur effectief? 
o Werden er andere maatregelen genomen om de blootstelling te beheersen? 
o Was de ruimte zichtbaar vervuild? 
o Hoe vaak werd de ruimte schoongemaakt en op welke wijze? 
o Werd ruimte en materieel geïnspecteerd en goed onderhouden? 

 

 

4 PBM Beschrijf welke persoonlijke beschermingsmiddelen uw gebruikte? 
 

o Wat voor soort ademmasker had je tot je beschikking (snuitje, half-, 
volgelaatmasker, air-streamhelm)?  

o Welk type filter (P2, P3)?  
o Werd adembescherming bij het werken met chroom altijd/meestal/soms/nooit 

gebruikt? 
o Hoe vaak werd het filter in het masker vervangen? 
o Hoe werd het onderhouden, gerepareerd en wanneer vervangen? 
o Wat voor type handschoenen werd gedragen?  
o Werden deze regelmatig vernieuwd? 
o Werd oog- of gelaatbescherming gedragen? 
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 Vraag Antwoord Antwoord/opmerkingen 

5 Werkkleding Beschrijf het kledingpakket waarover u beschikte? 
o Waaruit bestond het kledingpakket? 
o Hoe vaak vervangen? 
o Werd de kleding gewassen door het bedrijf?  
o Was er sprake van gebruik wegwerpkleding (witte overall) 
o Had iedereen een eigen locker? 

 

 

6 Hygiëne Beschrijf de wijze waarop omgegaan werd met eten en drinken, handen wassen, 
omkleden en douchen. 

o Wanneer waste je je handen? 
o Werd op de werkplek gegeten of alleen in de kantine? 
o Werd werkkleding uitgetrokken en de handen gewassen voor de lunchen? 
o Hoe zagen de voorzieningen er uit van de kleedruimte en de wasgelegenheid? 
o Werden de voorzieningen altijd/meestal/soms/nooit gebruikt? 

 

 

7 Organisatie Beschrijf op welke wijze u geïnformeerd was over de risico’s van het werken met 
chroom 6 en hoe dit in de werkinstructie tot uiting kwam. 

o Op welke wijze werd voorlichting/training gezorgd? 
o Welke werkvoorschriften/-afspraken golden over veilig en gezonde werkwijzen?  
o Werden de voorschriften/afspraken altijd/meestal/soms/nooit nageleefd? 
o Werd je aangesproken op het niet naleven van afspraken/voorschriften? 
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Bijlage 5: Functiebladen in relatie tot blootstelling aan chroom-6 
 

De functiebladen zijn opgesteld op basis van de informatie uit de documenten en de interviews. 

 

Airframe 
 

AF (Pool) Plaatwerker & Constructiespecialist hangaar 
 
Functienamen: (Pool)Plaatwerker hangaar (Airframe), vliegtuigmaker 
2021: Aircraft Sheet metal worker & Construction Specialist. 
 
Plaatwerkers hangaar repareren en onderhouden het plaatwerk aan en in de vliegtuigen. 
 
Het groot onderhoud is gestart in hangaar 8. In die hangaar waren geen werkplaatsen. Alle plaatwerkers werkten aan de toestellen in de hangaars. Vanaf 
1977 werd gewerkt in hangaar 9, 10 en 11. De plaatwerkers werkten toen in een poule. In de plaatwerkerijen in H11 werden de vliegtuigedelen 
gerepareerd; flaps, motoronderdelen, nose cowls, winglets, roeren, vloeren, galleys etc. 
 
Toen 1992 H14 in gebruik werd genomen is de poule opgesplitst in drie groepen: 

- Pool-plaatwerkers en -constructiespecialisten werkzaam in alle hangaars; 
- Enkele hangaar plaatwerkers/constructiespecialisten vast in specifieke hangaars; 
- Werkplaats plaatwerkers/constructiespecialisten Component Services Airframe. Interieur en vloerdelen worden op de 2e etage van H14 

gerepareerd (functieblad CS Galley interior). 
 
De voorliggende functieomschrijving betref de (pool)plaatwerkers hangaar. Zij repareren en ouderhouden het plaatwerk aan en in de vliegtuigen.  
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 Periode 1970 - 1992 1992 -2013 
(1992 naar H14) 

2013 -2016  (2013 HMV 
uitbesteed) 

2016 - heden  
(Decowerk uitbesteed) 

Locatie H8 - H9 - H10 - H11 - H12 
Hangaars en plaatwerkerijen 

H10 - H11 - H12 - H14 
Hangaars en werkplaatsen 

H10 - H11 - H12 - H14 
Hangaars en 
werkplaatsen 

H11 - H12 - H14 
Hangaars en werkplaatsen 

Taken met chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Groot onderhoud (worst case): 
Schuren (1 - 2 uur) 
Overige mechanische 
bewerking (2 - 3 uur) 
Verf spuiten (0,5 - 1 uur). 
Uitleen aan schildersafdeling. 
Sealant aanbrengen en 
verwijderen. 
Alodine mixen en toepassen. 
Werkomgeving reinigen met 
bezem en perslucht. 
Incidenteel doorzagen heat-
exchangers. 
Tot 1992 schilders uithelpen bij 
personeelstekorten. 
 

Groot onderhoud (worst 
case): 
Schuren (1 - 2 uur) 
Overige mechanische 
bewerking (2 - 3 uur) 
Verf spuiten (0,5 - 1 uur). 
Incidenteel helpen in de 
decobaai. 
Werkomgeving reinigen 
met bezem en perslucht. 
 
De poolplaatwerkers 
rouleerden in de hangaars, 
vooral H11 en 12 (27) en 
deden kleinere klussen.  
 
Constructiespecialisten 
besteedden meer tijd aan 
administratie en controle 
taken.  
Voor ’96 >50% plaatwerk 
Vanaf 96 van 50% aflopend 
naar 25% in 2021. 

Schuren (10 minuten) 
Overige mechanische 
bewerking (2 - 3 uur) 
Werkomgeving reinigen 
met bezem en perslucht. 
 
De poolplaatwerkers 
rouleerden in de 
hangaars, vooral H11 en 
12 (27) en deden kleinere 
klussen. 
 
Constructiespecialisten 
besteedden meer tijd aan 
administratie en controle 
taken.  
Vanaf 96 van 50% 
aflopend naar 25% in 
2021. 

Schuren (10 minuten) 
Overige mechanische bewerking 
(2 - 3 uur) 
 
 
De poolplaatwerkers rouleerden 
in de hangaars, vooral H11 en 12 
(27) en deden kleinere klussen. 
 
Constructiespecialisten 
besteedden meer tijd aan 
administratie en controle taken.  
Vanaf 96 van 50% aflopend naar 
25% in 2021. 
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Werkomstandigheden Werken in hangaar H8 tot ‘77; 
geen werkplaatsen en geen 
mechanische ventilatie, dat 
kwam pas in 1992 in H14. Men 
stond dicht op elkaar en er was 
destijds meer corrosie te 
repareren. 
 
Vanaf 1977 in hangaar 9 en 11 
(grote ruimte, geen 
mechanische ventilatie) en in 
plaatwerkerij (laatste jaren 
lokale afzuiging, weinig 
effectief. In H11 twee grote 
plaatwerkerijen voor de delen 
van het grootonderhoud (baai 
1 interieurdelen en baai 3 
grote vliegtuigdelen). 
Daarnaast kleinere lokale 
werkplaatsen voor kleine 
reparaties. 
 
Werkplaats H11 bij baai 1 had 
geen afzuiging. 
H11 bij baai 3 mobiele 
afzuiging (ca 20% effectief). 

Werken in hangaar en 
lokale werkplaatsen, met in 
de loop van tijd toename 
lokale afzuiging. 
 
Ruimteventilatie in H14 
baai 1 en 2. 

Werken in hangaar en 
lokale werkplaatsen, met 
in de loop van tijd 
toename lokale afzuiging. 
 
Ruimteventilatie in H14 
baai 1 en 2. 

Werken in hangaar en lokale 
werkplaatsen, met in de loop van 
tijd toename lokale afzuiging. 
 
Ruimteventilatie in H14 baai 1 en 
2. 
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Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe blootstelling door 
eigen werk in hangaar en vanaf 
1977 werkplaatsen. 
 
Zeer vaak indirecte 
blootstelling aan schuurstof 
en/of spuitnevel van schilders 
en collega plaatwerkers.  
 
Geregeld contact met 
schuurstof van de schilders of 
collega plaatwerkers. 
 
Bij Alodine en toepassing veel 
huidblootstelling. Ook 
huidblootstelling door 
schuurstof en verfnevel. 
 
Bij uitleen aan het decoteam 
tot 1992, directe blootstelling 
aan schuur- en spuitnevel (zie 
functieblad 
HMV/Decoschilders). 

Directe blootstelling door 
eigen werk. 
 
Bij meerdere grote 
modificatie- en reparatie 
programma’s hogere 
intensiteit chroom-6 
bewerkingen. 
 
Vaak indirecte blootstelling 
aan schuurstof en/of 
spuitnevel van schilders en 
collega plaatwerkers. 
 
Geregeld contact met 
schuurstof van de schilders 
of collega plaatwerkers. 
 
Bij Alodine en sealant 
toepassing 
huidblootstelling. Ook 
huidblootstelling door 
schuurstof en verfnevel. 

Directe blootstelling door 
eigen werk. 
 
Geregeld indirecte 
blootstelling aan 
schuurstof en/of 
spuitnevel van schilders 
en collega plaatwerkers. 
 
Geregeld contact met 
schuurstof van de 
schilders of collega 
plaatwerkers. 
 
Bij sealant toepassing 
huidblootstelling. Ook 
huidblootstelling door 
schuurstof en verfnevel. 

Directe blootstelling door eigen werk. 
 
Geregeld indirecte blootstelling aan 
schuurstof van collega plaatwerkers. 
 
Geregeld contact met schuurstof van 
de collega plaatwerkers. 
 
Bij sealant toepassing huidblootstelling. 
Ook huidblootstelling door schuurstof 
en verfnevel. 

PBM Vanaf ca. 1985 grofstof 
mondkapje. Gebruikt bij 
spuiten, nauwelijks bij schuren. 
Onbewust van risico.   

Halfgelaatsmasker,  
Rond 2000 introductie 
wegwerpoverall. 

Vanaf 2014 proflow 
beschikbaar 

Proflow beschikbaar. Extra aandacht 
voor bewustzijn 

 Adembescherming - niet 
consequent toegepast 

Adembescherming - niet 
consequent toegepast 

Adembescherming - niet 
consequent toegepast 

Adembescherming - niet consequent 
toegepast 

  



 

80 
Bijlagen bij: Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6 KLM-groep december 2021 

Hygiëne Bij elkaar en zichzelf met 
perslucht de kleding vaak 
gereinigd.  
Met vervuilde kleding in 
restaurant. 
Eten en drinken op de 
werkplek. 
Roken op werkplek tot 2004. 
Kleding wassen via KLM (niet 
iedereen maakt hier gebruik 
van) 
 

Bij elkaar en zichzelf met 
perslucht de kleding vaak 
gereinigd.  
Met vervuilde kleding in 
restaurant. 
Eten en drinken op de 
werkplek. 
Roken op werkplek tot 
2004.  
Kleding wassen via KLM 
(niet iedereen maakt hier 
gebruik van). 

Bij elkaar en zichzelf met 
perslucht de kleding vaak 
gereinigd.  
Met vervuilde kleding in 
restaurant. 
Eten en drinken op de 
werkplek.  
Kleding wassen via KLM 
(niet iedereen maakt hier 
gebruik van). 

Sinds ’20 i.v.m. corona, eten en drinken op de 
werkplek.  
Kleding wassen via KLM (niet iedereen maakt hier 
gebruik van). 

 

            

1989 plaatwerken, schuren, H11 onder afdak tegen de schilderswerkplaats (bron 100e HMV Avianca, video) 

 

 



 

81 
Bijlagen bij: Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6 KLM-groep december 2021 

       

1989 plaatwerken, schuren in cabine H11 (bron 100e HMV Avianca, video)   1989 delen bewerkt in baai (bron 100e HMV  

            Avianca, video) 

 

        
2018 Schuren op werkbank naast toestel 2018 Schuren op werkbank bij de wand  2018 Corrosie verwijderen van structure 
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2019: Boorwerkzaamheden in romp t.b.v. wifi inbouw 
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AF Poolschilder (vanaf 1992) 
 
Functienamen: Poolschilder (Airframe) 
 
De poolschilders doen klein schilderwerk. Dat behelst schuren, schilderen en sealen van onderdelen aan vliegtuigen van KLM en derden. 
 
Alle schilders zaten tot 1992 in één poule. In 1977 is gestart met groot onderhoud (Heavy Maintenance Visit - HMV) aan de wide body de Boeing 747 in 

hangaar 11. Daarvoor werd in hangaar 8 de voorloper onderhouden, de DC8, in hangaar 8. In die hangaar waren geen werkplaatsen. Alle schilders werkten 

aan de toestellen in de hangaars.  

Vanaf 1977 werd gewerkt in de hangaars 9, 10 en 11 aan het toestel en aan vliegtuigonderdelen in de schilderswerkplaatsen in hangaar 9, 10 en 11 baai 1. 
Om beurten werkten twee schilders een maand ‘in de blok (later de pool)’. Dat was een mobiele ploeg die klein schilderwerk deed in de andere baaien en 
andere hangaars. In geval van groot schilderwerk gingen ook schilders mee, bijvoorbeeld naar H10. En andersom werden poolschilders ingeschakeld bij het 
schuren en schilderen van de complete buitenhuid in de nacht of het weekend. Een tiental schilders werkte vast in de schilderswerkplaats in 2-
ploegendienst, dag en avond (zie AF/CS werkplaatsschilder). 
 
Met het in gebruik nemen van hangaar 14 in 1992 is het groot onderhoud van de wide bodies overgeheveld naar H14 vanuit H11. De schildersploeg is toen 
opgesplitst in drie groepen:  

- Werkplaats schilders (naar toen nog Material Services, later Component Services) 
- Poolschilders en  
- Deco-schilders. Een aantal van de deco-schilders is meegegaan met de schilders van de werkplaats naar de schilderswerkplaats in H14. 

 
De voorliggende functie betreft de poolschilders. 
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 Periode 1970 
- 1992 
 

1992 -2013 
(1992 naar H14) 

2013 -2016 
(2013 HMV uitbesteed) 

2016 - nu 
(2016 Decowerk uitbesteed) 

Locatie Werkzaam in 
de 
schilderspool.  

H10 - H11 - H12 - H14 en 
Transavia 

H10 - H11 - H12 - H14 H11 - H12 - H14 

Taken met chroom-6 
en tijdsbesteding 

Zie 
functieblad 
HMV(blok)-
Decoschilder 

Minder dan 8 uur effectief aan 
het werk i.v.m. verplaatsingen. 
Er wordt gewerkt aan kleine 
oppervlakken, daarmee 
effectief ook minder schuren 
dan deco-schilders.  
 
Chroom-6 taken: 
Mechanisch schuren  
Vooral verfrollen, incidenteel 
verfspuiten. 
Sealant verwijderen en 
aanbrengen.  
 
Meer blootgesteld door 
indirecte blootstelling door 
werk van collega schilders en 
plaatwerkers. 

Minder werk i.v.m. uitbesteden 
HMV. 
Minder dan 8 uur effectief i.v.m. 
verplaatsingen. Kleinere 
oppervlakken, daarmee effectief ook 
minder schuren dan deco-schilders.  
 
Chroom-6 taken: 
Mechanisch schuren  
Vooral verfrollen, incidenteel 
verfspuiten. 
Sealant verwijderen en aanbrengen.  
 
Meer blootgesteld door indirecte 
blootstelling door werk van collega 
schilders en plaatwerkers. 

Minder werk i.v.m. uitbesteden HMV. 
Minder dan 8 uur effectief i.v.m. 
verplaatsingen. Kleinere oppervlakken, 
daarmee effectief ook minder schuren 
dan deco-schilders.  
 
Chroom-6 taken: 
Mechanisch schuren  
Vooral verfrollen, incidenteel 
verfspuiten. 
Sealant verwijderen en aanbrengen.  
 
Meer blootgesteld door indirecte 
blootstelling door werk van collega 
schilders en plaatwerkers. 

Werkomstandigheden Zie 
functieblad 
HMV(blok)-
Decoschilder 

H14 Stofzuigers beschikbaar 
voor afzuiging op gereedschap 
of om bij het werk te houden. 
Niet in de overige hangaars. 

H14 Stofzuigers beschikbaar voor 
afzuiging op gereedschap of om bij 
het werk te houden. Niet in de 
overige hangaars. 

Vanaf 2018 stofzuigers ook beter 
beschikbaar in andere hangaars. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Zie 
functieblad 

Directe blootstelling door 
eigen werk. 
 

Directe blootstelling door eigen 
werk. 
 

Directe blootstelling door eigen werk. 
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HMV(blok)-
Decoschilder 

Vaak indirecte blootstelling 
aan schuurstof en/of 
spuitnevel van schilders en 
plaatwerkers. 
 
Geregeld contact met 
schuurstof van de schilders of 
plaatwerkers. 
 
Huidblootstelling door sealant 
aanbrengen/verwijderen, 
schuurstof en verfnevel. 

Vaak indirecte blootstelling aan 
schuurstof en/of spuitnevel van 
schilders en plaatwerkers. 
 
Geregeld contact met schuurstof van 
de schilders of plaatwerkers. 
 
Huidblootstelling door sealant 
aanbrengen/verwijderen, schuurstof 
en verfnevel. 

Vaak indirecte blootstelling aan 
schuurstof en/of spuitnevel van 
schilders en plaatwerkers. 
 
Geregeld contact met schuurstof van 
de schilders of plaatwerkers. 
 
Huidblootstelling door sealant 
aanbrengen/verwijderen, schuurstof 
en verfnevel. 

PBM Zie 
functieblad 
HMV(blok)-
Decoschilder 

Begin jaren ’90 
halfgelaatsmasker.  
Rond 2000 introductie 
wegwerpoverall. 

Vanaf 2014 proflow beschikbaar Proflow beschikbaar. Extra aandacht 
voor bewustzijn 

  Adembescherming - niet 
consequent toegepast 

Adembescherming - niet consequent 
toegepast 

Adembescherming - niet consequent 
toegepast 

Hygiëne Zie 
functieblad 
HMV(blok)-
Decoschilder 

Kleding wassen via KLM (niet 
iedereen maakt hier gebruik 
van) 
Bij elkaar en zichzelf met 
perslucht de kleding vaak 
gereinigd.  
Met vervuilde kleding in 
restaurant. 
Eten en drinken op de 
werkplek. 
Roken op werkplek tot 2004. 

Kleding wassen via KLM (niet 
iedereen maakt hier gebruik van) 
Bij elkaar en zichzelf met perslucht 
de kleding vaak gereinigd.  
Met vervuilde kleding in restaurant. 
Eten en drinken op de werkplek. 
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AF HST-medewerker 
 
Functienamen: HST-medewerker, Hangaar Support Team (Mechanic), OMRA-supportteam 

 
HST verricht reparaties aan het vliegtuig zelf, aan verschillende componenten die niet worden uitgebouwd. Er worden vooral werkzaamheden verricht aan 
onderstellen (landinggears). 
Het HST team is tegen 2000 opgericht. Alle benodigde skills werden hiermee ondergebracht in een groep. Daarvoor werd dit werk door een willekeurige 
plaatwerker of een andere medewerker gedaan. 
Vooral op landinggears zijn vaak chroom-6 houdende primers aanwezig. In geval van corrosie werd het onderdeel kaal gemaakt, waarna weer primer werd 
aangebracht. 
Het HST-team heeft ook in het buitenland gewerkt, met wisselende beheersmaatregelen. Hierbij is regelmatig zonder afzuiging gewerkt. 
Schuren en slijpen was minder intensief dan voor de plaatwerkers en het werk werd in variërende hoeveelheden aangeboden. De ene week was er heel 
veel werk, de volgende week vrijwel niets. Tussen 2004 en 2010 is veel werk aan de onderstellen uitbesteed aan de onderstellenshop van CS. 
 

 Periode 2000 - 2016 2016 - heden 

Locatie H14 H14 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Onderstellen schuren en corrosie verwijderen met een schuurtol of 
met de hand. Daarna schoonblazen met lucht.  
Verf of primer aanbrengen met een kwastje. Alleen als er geen 
poolschilder beschikbaar is, doet het HST-team dit zelf. 

Onderstellen schuren en corrosie verwijderen met een 
schuurtol of met de hand.  

 
Verf of primer aanbrengen met een kwastje. Alleen als er 
geen poolschilder beschikbaar is, doet het HST-team dit zelf. 

Werk-
omstandigheden 

Vergelijkbaar met die van de plaatwerkers (hangaar). In de loop van 
de tijd steeds meer en betere lokale afzuiging beschikbaar.  
Ook als geen stofzuiger bij de hand was, werd het werk gedaan. 
Vanaf 2010 zijn er goede stofzuigers beschikbaar. Daarvoor van 
mindere kwaliteit. 
In het buitenland geregeld zonder afzuiging. 

Vergelijkbaar met die van de plaatwerkers (hangaar).  
Goede lokale afzuiging en goede stofzuigers beschikbaar. 
Vanaf 2017 consequent gebruik van stofzuigers en 
adembescherming 
 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe blootstelling door eigen werk. 
Er kwam minder stof vrij dan bij plaatwerkers, omdat heel precies 
moest worden gewerkt, voorzichtiger en met de hand. 

Directe blootstelling door eigen werk. 
 

PBM 
 

Zie plaatwerkers hangaar (vanaf 2000): Consequent gebruik van adembescherming (proflow) 



 

87 
Bijlagen bij: Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6 KLM-groep december 2021 

Halfgelaatsmasker, rond 2000 introductie wegwerpoverall. Vanaf 
2014 proflow beschikbaar. 
Adembescherming werd niet consequent toegepast. 

Hygiëne 
 

Zie AF plaatwerker. Zie AF plaatwerker. 

 

AF Werkplaatsschilder cabinedelen H14 2e etage (vanaf 1992) 
 
Functienamen: AF Werkplaatsschilder cabinedelen H14 2e etage (vanaf 1992) 
2021 Aircraft Painter Cabine Operations Hangaar 14. 
 
De werkplaatsschilders schuren en schilderen vliegtuigonderdelen van het interieur zoals galleys, casterpanelen en vloeren. 
 
Vanaf 1972 is aan vliegtuigdelen gewerkt in de REPA, gebouw 239, waar o.a. de wielen, remmen, bande en onderstellen werden verwerkt. In 1977 is 
hangaar 11 in gebruik genomen, met in baai 1 een separate schilderswerkplaats. Daar werden de vliegtuigdelen verwerkt die van het toestel afgehaald 
zoals hoogteroeren en richtingsroeren. 
 
In 1992 is hangaar 14 in gebruik genomen eveneens met een separate schilderswerkplaats op begane grond. Daar werden de werkzaamheden van 
voorheen de REPA en hangaar 11 baai 1 gebundeld, na een overgangsperiode tot eind 1993. In 1995 is daar het werk aan de instrumenten van de IERA 
(MRO) aan toegevoegd. 
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T/m 1992: Locatie schilderswerkplaatsen, aard van het werk en aantal schilders  Vanaf 1992: locatie van het werk en aantal schilders 

In de REPA gebouw 239 vanaf 1972; wielen, remmen, onderstellen, ca. 20 schilders 1992 tot eind 1993:  
Eerste 1,5 tot 2 jaar het werk vanuit de schilderswerkplaats REPA hier 
uitgevoerd, totdat de spuit-voorzieningen in de schilderswerkplaats 
begane grond gereed waren. Daarna 
H14 CS schilderswerkplaats begane grond, in 2011 ca. 15 schilders, in 
2021 7 schilders.  

H11 baai 1 vanaf 1977; vliegtuigdelen, ca. 10 schilders die formeel deel uitmaakte 
van de schilderspoule. 

IERA(MRO)  gebouw 425 1972 - 1995; instrumenten 1995 naar H14 CS schilderswerkplaats begane grond 

 
De beschrijving van de MRO Schilder en CS Werkplaats schilder zijn te vinden in separate functiebladen. Het voorliggende functieblad betreft de AF 
Werkplaatsschilder cabine delen H14 2e etage.  
 

 Periode 1992 - heden 

Locatie Schilderwerkplaats H14 2e etage. Eerste 1,5 tot 2 jaar het werk vanuit de schilderswerkplaats REPA hier uitgevoerd, totdat de 
spuit-voorzieningen in de schilderswerkplaats begane grond gereed waren. 

Taken met chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Schuren chroom-6 houdende verf en sealant. Enkele jaren na 2008 is chroom-6 verf alleen nog gerold of gekwast. 
Toepassen chroom-6 houdende verf (spuiten, kwasten, rollen) incl. equipment reinigen. 
Matteren chroom-6 houdende verf. 
Verwijderen en aanbrengen chroom-6 houdende sealant. 
Filters en stofzuigerzakken met spuit- en/of schuurstof vervangen. 

Werkomstandigheden Er was een spuitruimte met een wandafzuiging. In 2020 was die met een provisorische spaanplaatwand gescheiden van de 
rest van de ruimte. Er was een schuurcabine. De delen werden na het schuren met perslucht afgeblazen.  
Er was sprake van bronafzuiging met mobiele afzuigarmen.  
Rond 1995 zijn er oranje stofzuigers gekomen. Deze waren niet zo effectief.    
Rond 1999 grote kiekens stofzuigers aangeschaft om bij schuren te houden.    
Laatste paar jaar stofzuigers met HEPA-filters. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe blootstelling door eigen werk.  
Huidblootstelling door contact met sealant, stof en verfnevel. 

PBM Geen informatie 

Hygiëne Geen informatie 
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AF HMV/Decoschilder 
 
Functienamen: HMV/Decoschilder (Airframe). 
 
De HMV/Decoschilders strippen, schuren en beschilderen vliegtuigen en vliegtuigonderdelen in het kader van groot onderhoud voor KLM en derden. 
 
Alle schilders zaten tot 1992 in één poule. In 1977 is gestart met groot onderhoud (Heavy Maintenance Visit - HMV) aan de wide body de Boeing 747 in 

hangaar 11. Daarvoor werd in hangaar 8 de voorloper onderhouden, de DC8, in hangaar 8. In die hangaar waren geen werkplaatsen. Alle schilders werkten 

aan de toestellen in de hangaars.  

Vanaf 1977 werd gewerkt in de hangaars 9, 10 en 11 aan het toestel en aan vliegtuigonderdelen in de schilderswerkplaatsen in hangaar 9, 10 en 11 baai 1. 
Om beurten werkten twee schilders een maand ‘in de blok (later de pool)’. Dat was een mobiele ploeg die klein schilderwerk deed in de andere baaien en 
andere hangaars. In geval van groot schilderwerk gingen ook schilders mee, bijvoorbeeld naar H10. En andersom werden poolschilders ingeschakeld bij het 
schuren en schilderen van de complete buitenhuid in de nacht of het weekend. Een tiental schilders werkte vast in de schilderswerkplaats in 2-
ploegendienst, dag en avond (zie AF/CS werkplaatsschilder). 
 
Met het in gebruik nemen van hangaar 14 is het groot onderhoud van de wide bodies overgeheveld naar H14 vanuit H11. De schildersploeg is toen 
opgesplitst in drie groepen:  

- Werkplaats schilders (naar toen nog Material Services, later Component Services) 
- Poolschilders en  
- Deco-schilders. Een aantal van de deco-schilders is meegegaan met de schilders van de werkplaats naar de schilderswerkplaats in H14. 

 
De voorliggende functie betreft de HMV/Decoschilders. 
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 Periode 1970 - 1992 

 
1992 - 2013 
(1992 naar H14) 

2013 - 2016 
(2013 HMV uitbesteed) 

2016 - heden  
(in 2016 Decowerk 
uitbesteed) 

Locatie H8 in de baai tot 1977. 
Vanaf 1977 H11 HMV-baai en de 
schilderswerkplaats. 

H14 baai 1,2 en 3 H14 baai 3 N.v.t. Decobaai 
opgeheven en 
deco-team 
ontmanteld 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

- Verfmengen 
- Verfspuiten 
- Equipment reinigen 
 
- Verfstrippen met een agressieve 

afbijt waarmee het toestel vrijwel 
helemaal verfvrij werd.  

- Schuren (lijm)primer en aflak 
- Matteren; met de hand opruwen 
- Aanbrengen sprayable sealant 
- Alodine aanbrengen 
- Stofzuigerzakken vervangen 
- Werkomgeving in hangaar en 

werkplaats reinigen met perslucht en 
bezem 

 
Overige taken (plamuren, wassen met 
oplosser, afplakken, verfmengen, 
administratie, onderdelen halen en 
wegbrengen) 
 
Sealant aanbrengen en verwijderen. 
Alodine mixen en toepassen. 
 

Een schildercyclus van een toestel 
besloeg ca. 10 dagen. Daarvan max drie 
dagen strippen (incl. schuren). Vanaf 
1993 een mildere afbijt waardoor er 
meer geschuurd moest worden. Na 
strippen volgde opbouwen en 
schilderen. 
1 spuitdag op 3 
voorbehandelingsdagen. 
Spuitdag 
1:30 Verfmengen 
4:00 Verfspuiten 
1:00 Equipment reinigen 
 
Voorbehandelingsdag 
4:45 Schuren (lijm)primer en aflak 
3:15 Overige taken (plamuren, wassen 
met oplosser, afplakken, verfmengen, 
administratie, onderdelen halen en 
wegbrengen) 
 
 
 
 

Een schildercyclus van een 
toestel besloeg ca. 10 
dagen. Daarvan max drie 
dagen strippen (incl. 
schuren), daarna 
opbouwen en schilderen. 
1 spuitdag op 3 
voorbehandelingsdagen. 
Spuitdag 
1:30 Verfmengen 
4:00 Verfspuiten 
1:00 Equipment reinigen 
 
Voorbehandelingsdag 
4:45 Schuren (lijm)primer 
en aflak 
3:15 Overige taken 
(plamuren, wassen met 
oplosser, afplakken, 
verfmengen, 
administratie, onderdelen 
halen en wegbrengen) 
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Andere taken: 
- Verfstrippen 
- Matteren; met de hand opruwen 
- Aanbrengen sprayable sealant 
- Alodine aanbrengen 
- Filters vervangen onder vloer 
- Werkomgeving in hangaar en 

werkplaats reinigen met perslucht en 
bezem. 

 
Gemiddeld ruim 30 deco-projecten per 
jaar. 

Andere taken: 
- Verfstrippen 
- Matteren; met de hand 

opruwen 
- Aanbrengen sprayable 

sealant 
- Alodine aanbrengen 
- Filters vervangen onder 

vloer 
- Werkomgeving in 

hangaar en werkplaats 
reinigen met perslucht 
en bezem. 

 
Gemiddeld ruim 30 deco-
projecten per jaar 
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Werkomstandig-
heden 

Werken in hangaar 8; geen werkplaatsen, 
geen mechanische ventilatie s. De plek 
waar gespoten werd, werd met plastic 
afgescheiden van de rest van de hangaar. 
 
Vanaf 1977 HMV in hangaar 9 en hangaar 
11. Grotere ruimte, geen mechanische 
ventilatie, wel werkplaatsen waaronder 
een schilderswerkplaats. In H11 ook 
werkzaam in de schilderwerkplaats.  
 
Schilderswerkplaats H11 vanaf 1997. Een 
waterscherm en twee spuitcabines. 
Waterscherm weinig effectief. De cabines 
konden niet altijd dicht omdat de delen te 
groot waren. 
Tafels konden niet draaien. Schilders 
tussen werkstuk en afzuiging. 
Schuren in de voorruimte van de 
schilderswerkplaats, ervoor in baai 1 en 
naast het toestel.  
In 1987 in de voorruimte waar gschuurd 
werd slecht functionerende bronafzuiging 
beschikbaar. 

In H14 baai 3 met een downflow pushpull 
ventilatie en centrale vloerafzuiging. Niet 
optimaal werkend. Geen luchtsluis, geen 
scheiding schoon/vuil. Teleplatforms 
waarmee goed gepositioneerd kon 
worden. 
 
In hangaar 14 baai 1 en 2 met 
ruimteventilatie en vaste dokken: 
-tot 2004 hele toestellen spuiten en 
vliegtuigdelen schuren en spuiten 
-na 2004 niet gedemonteerde 
vliegtuigdelen schuren en spuiten. 
 
Na 2004 direct afgezogen 
schuurgereedschap geïntroduceerd. In 
baai 3 redelijk toegepast. Het werkte 
vooral goed op de vlakke delen. 
 
Romp werd van staart naar neus en van 
boven naar beneden gespoten. In baai 3 
kon men op drie hoogtes tegelijk werken. 
 
In nauwe ruimtes werd gewerkt met een 
kwast; brandstoftanks, de staart 
 
80% Derden en 20% KLM toestellen. 
Derden wilden in het algemeen 
chromaathoudende verfsystemen.  

Alleen H14 baai 3 met een 
downflow pushpull 
ventilatie en centrale 
vloerafzuiging. Niet 
optimaal werkend. Geen 
luchtsluis, geen scheiding 
schoon/vuil. 
Teleplatforms waarmee 
goed gepositioneerd kon 
worden. 
 
Direct afgezogen 
schuurgereedschap. In 
baai 3 redelijk toegepast. 
Het werkte vooral goed 
op de vlakke delen. 
 
Romp werd van staart 
naar neus en van boven 
naar beneden gespoten. 
Men kon op drie hoogtes 
tegelijk werken. 
 
80% Derden en 20% KLM 
toestellen. Derden wilden 
in het algemeen 
chromaathoudende 
verfsystemen. 
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Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe blootstelling door eigen werk. 
 
Tot 1977 geen werkplaatsen, waardoor zeer 
vaak indirecte blootstelling aan schuurstof 
en/of spuitnevel van schilders en collega 
plaatwerkers. 
 
Geregeld contact met schuur-stof van de 
collega-schilders of plaatwerkers. 
Huidblootstelling door aftbijten, 
Alodineren, schuurstof en verfnevel. 

Directe blootstelling door eigen werk. 
 
Vaak indirecte blootstelling aan schuurstof 
en/of spuitnevel van schilders en 
plaatwerkers. 
 
Geregeld contact met schuurstof van de 
schilders of plaatwerkers. 
 
Huidblootstelling door aftbijten, alodineren, 
sealant aanbrengen/verwijderen, schuurstof 
en verfnevel 
 

Directe blootstelling door 
eigen werk. 
 
Geregeld indirecte 
blootstelling aan 
schuurstof en/of 
spuitnevel van schilders 
en plaatwerkers. 
 
Geregeld contact met 
schuurstof van de 
schilders of plaatwerkers. 
 
Huidblootstelling door 
aftbijten, alodineren, 
sealant 
aanbrengen/verwijderen, 
schuurstof en verfnevel 
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PBM 
decoschilder 

Tot 1982 geen schuur- of spuitmasker; wel 
katoenen doeken in water gedrenkt. 
Tussen 1982 en 1985 introductie wit grofstof 
mondkapje. Gebruikt bij spuiten, nauwelijks 
bij schuren. Onbewust van risico. 
 
Blauwe katoenen overalls. Na afbijten met 
zwarte afbijt, weggegooid i.v.m. stank. 
Eind jaren ’80 kledingassortiment uitgebreid: 
tuinbroek, broek, T-’shirt, sweater. 
 
Handschoenen vanaf 1977:  
- niet bij schuren 
- huishoudhandschoenen bij afbijten 
- huishoudhandschoenen bij spuiten  

Rond 1990 alle schilders een eigen 
halfgelaatsmaskers.  
 
Bij schuren vrij consequent een 
halfgelaatsmasker van 3M 6100 gebruikt. 
 
Witte katoenen overalls beschikbaar. 
Vanaf 1999 speciale witte wegwerp 
schuur/spuit overalls. 

Proflow voor spuiten. 
 
3M 6100 
halfgelaatsmasker voor 
schuren. 
Beperkt aandacht voor 
goed aan laten sluiten 
van maskers op het 
gelaat. 
 
Witte wegwerp 
schuur/spuit overalls. 
 

 

 Adembescherming - niet consequent 
toegepast 

Adembescherming - niet consequent 
toegepast 

Adembescherming - niet 
consequent toegepast 

 

Hygiëne Kleding wassen via KLM (niet iedereen maakt 
hier gebruik van). 
Bij elkaar en zichzelf met perslucht de kleding 
vaak gereinigd.  
Met vervuilde kleding in restaurant. 
Eten en drinken op de werkplek. 
Roken op werkplek, ook in de 
schilderderswerkplaats  tot 2004. 

Kleding wassen via KLM (niet iedereen maakt 
hier gebruik van). 
Bij elkaar en zichzelf met perslucht de kleding 
vaak gereinigd.  
Met vervuilde kleding in restaurant. 
Eten en drinken op de werkplek. 
Roken op werkplek tot 2004. 
 

Kleding wassen via KLM 
(niet iedereen maakt hier 
gebruik van). 
Bij elkaar en zichzelf met 
perslucht de kleding vaak 
gereinigd.  
Met vervuilde kleding in 
restaurant. 
Eten en drinken op de 
werkplek. 
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Machine voor schuren 

 
Hangaar 11, baai groot onderhoud. Geen aparte 
spuitbaai. Geen mechanische ventilatie in de 
baai. 

 
 
Hangaar 14 baai 3. Pushpull downflow ventilatie 
met vloerafzuiging. 

          

H11 afbijten met verse luchtkappen. Leidinggevenden in directe omgeving zonder bescherming, ook plaatwerker in omgeving 
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AF Sealer (tot 1992)  
 
Functienamen: Sealer (tot 1992) 
 
De functie is in 1992 opgeheven. Sindsdien worden voor intensief sealwerk sealers ingehuurd en de overige werkzaamheden worden door de 
desbetreffende functionarissen bewerkt. 
 
Taken: De sealers brachten seals aan op alle naden in de cabine, de cargo ruimten, de buitenhuid en ook de brandstoftanks. Seals werden ook aangebracht 
bij onder andere flaps, romp, kano’s, het cabine drukschot, de panelen, galleys en de toiletten. De jonge en/of kleinere collega’s deden het werk in de 
brandstoftanks. Veel van de sealants bevatten chroom-6.  
Het verwijderen van sealant vond plaats met een harex spatels. De laatste resten werden verwijderd met een aluminiumborstel. 
 

 Periode 1970 - 1992 

Locatie Alle hangaars: H8 - H9 -H10 - H11 - H12  

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Aanbrengen en verwijderen van chroom-6-houdende sealants. 
De sealant (pasta) werd aangebracht met een tube of luchtpistool. Sealers werkten niet met sprayable sealant.  
Het verwijderen van sealant (uitgehard) vond plaats met een harex spatels. De laatste resten werden verwijderd met een 
aluminiumborstel. Sealant werd soms mechanisch verwijderd, maar hierbij kwam voor zover bekend alleen grof stof vrij. 
Dagelijks, tot 6 a 7 uur per dag tijdens groot onderhoud. 

Werk-
omstandigheden 

In en om het vliegtuig; soms kleine ruimtes (brandstoftanks, toiletten). Geen ventilatie of afzuiging.  
Geregeld contact met schuurstof op oppervlakken. Soms (kortdurend, minder dan 15 minuten) werken in de buurt van een plaatwerker 
die verspanend werk verrichtte. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Sealers hebben geen directe blootstelling aan schuurstof of spuitnevel.  
Wel kan spraken zijn van indirecte blootststelling aan schuurstof- of spuitnevel door werk van plaatwerkers of schilders. 
Er is sprake van intensief huidcontact.  
Ook ingestie kan een rol spelen, door fingershunt na contact met de pasta of het stof/gruis na het verwijderen van oude sealant. Ook 
kan stof door indirecte blootstelling op het eten en drinken zijn terecht gekomen. 

PBM 
 

Er werden destijds geen handschoenen gedragen bij het aanbrengen van de sealant, want dat was technisch niet mogelijk. Ook werd 
geen adembescherming gedragen. 

Hygiëne 
 

Het kwam voor dat er gegeten en gedronken werd op de werkplek. Medewerkers kwamen regelmatig onder de sealant te zitten, vooral 
bij het verwijderen van plakband. 
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Sealer aan het werk in tank 
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AF Vliegtuigmonteur en GWK hangaar 
 
Functienamen: vliegtuigmonteur (hangaar) en GWK (hangaar) 
Omvat Cabin Mechanic (cabine monteur), Aircraft Mechanic (vliegtuigmonteur) en Ground Engineer of Grondwerktuigkundige (GWK). 
 
Taken:  
Inspecteren van de vliegtuigen bij de start van het onderhoud en vervolgens inspecteren van het reparatie- en onderhoudswerk van de plaatwerkers. 
Uitbouwen van mechanische, elektrische en avionische delen van vliegtuigen en het onderhouden en repareren van de onderdelen die niet werden 
uitgebouwd.  
 

 Periode tot 1992 1992 - 2013 
(1992 H14 nieuw) 

2013 - 2016 
(2013 HMV uitbesteed) 

2016 - heden 
(2016 Decowerk uitbesteed) 

Locatie: H8 - H9 - H10 - H11 - H14 H10 - H11 - H12 - H14 H10 - H11 - H12 - H14 H10 - H11 - H12 - H14 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Alodine aanbrengen (tot 2000) 
Mastinox aanbrengen 
Schroeven uitboren met 
eventueel (restjes) chroom-6 
verf. 
Stof verwijderen door middel 
van vegen en blazen. 

Alodine aanbrengen (tot 2000) 
Mastinox aanbrengen  
Schroeven uitboren met 
eventueel (restjes) chroom-6 
verf. 
Stof verwijderen door middel 
van vegen en blazen. 
 
Vanaf 1992: sealants 
wegfrezen en aanbrengen. 
 
1992-2016: Geregeld 
uitgeleend aan decoteam: In 
H14 baai 3 bijspringen met 
schuren romp, als er tekorten 
waren bij het decoteam 
(vanwege vakanties en 
zieken).  

Mastinox aanbrengen  
Schroeven uitboren met 
eventueel (restjes) chroom-6 
verf. 
 
Vanaf 1992: sealants 
wegfrezen en aanbrengen. 
 
1992-2016: Geregeld 
uitgeleend aan decoteam: In 
H14 baai 3 bijspringen met 
schuren romp, als er tekorten 
waren bij het decoteam 
(vanwege vakanties en 
zieken).  

Mastinox aanbrengen  
Schroeven uitboren met 
eventueel (restjes) chroom-6 
verf. 
 
Vanaf 1992: sealants 
wegfrezen en aanbrengen. 
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Werk-
omstandigheden 

Werken in en om het vliegtuig; 
soms in kleine ruimtes of op 
plaatsen met weinig 
bewegingsruimte en ophoping 
van (schuur)stof door 
mechanische bewerkingen van 
de plaatwerkers en/of 
schilders. 
 
H8 geen werkplaatsen,  
geen mechanische ventilatie.  
Vanaf 1977 HMV in hangaar 9 
en hangaar 11. Grotere 
ruimte, geen mechanische 
ventilatie, wel werkplaatsen. 
 
Werken in de buurt van 
schilders en plaatwerkers met 
kans op blootstelling aan 
spuitnevel of schuurstof, met 
name H8, H9 en H11. 

Werken in en om het vliegtuig; 
soms in kleine ruimtes of op 
plaatsen met weinig 
bewegingsruimte en ophoping 
van (schuur)stof door 
mechanische bewerkingen van 
de plaatwerkers en/of 
schilders. 
 
H14 baai 1 en 2 mechanische 
ventilatie. Geleidelijk aan 
introductie van direct 
afgezogen gereedschappen en 
stofzuigers. 
 
H14 baai 3 is voorzien van 
downflow push-pull ventilatie.  
 
Werken in de buurt van 
schilders en plaatwerkers met 
kans op blootstelling aan 
spuitnevel of schuurstof. 

Werken in en om het vliegtuig; 
soms in kleine ruimtes of op 
plaatsen met weinig 
bewegingsruimte en ophoping 
van (schuur)stof door 
mechanische bewerkingen van 
de plaatwerkers en/of 
schilders. 
 
H14 baai 1 en 2 mechanische 
ventilatie. Geleidelijk aan 
introductie van direct 
afgezogen gereedschappen en 
stofzuigers. 
 
H14 baai 3 is voorzien van 
downflow push-pull ventilatie.  
 
Werken in de buurt van 
schilders en plaatwerkers met 
kans op blootstelling aan 
spuitnevel of schuurstof. 

Werken in en om het vliegtuig; 
soms in kleine ruimtes of op 
plaatsen met weinig 
bewegingsruimte en ophoping 
van (schuur)stof door 
mechanische bewerkingen van 
de plaatwerkers en/of 
schilders. 
 
H14 baai 1 en 2 mechanische 
ventilatie. Geleidelijk aan 
introductie van direct 
afgezogen gereedschappen en 
stofzuigers. 
 
Werken in de buurt van 
schilders en plaatwerkers met 
kans op blootstelling aan 
schuurstof. 
 
 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe blootstelling door 
eigen werk beperkt.  
 
Tot 1992 geregeld tot vaak 
indirecte blootstelling aan 
schuurstof en/of spuitnevel 
door werkzaamheden van 
schilders en plaatwerkers 
dichtbij. 
 

Directe blootstelling door 
eigen werk beperkt.  
 
1992-2004: geregeld 
blootstelling aan (schuur)stof 
of spuitnevel door 
werkzaamheden van schilders 
en plaatwerkers. 
 

Directe blootstelling door 
eigen werk beperkt.  
 
2005-2016: incidenteel 
blootstelling aan (schuur)stof 
of spuitnevel door 
werkzaamheden van schilders 
en plaatwerkers. 
 

Directe blootstelling door 
eigen werk beperkt.  
Incidenteel blootstelling aan 
(schuur)stof door 
werkzaamheden van schilders 
en plaatwerkers. 
 
Geregeld contact met 
schuurstof van de schilders of 
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Geregeld contact met 
schuurstof van de schilders of 
plaatwerkers op oppervlakken 
en te inspecteren ruimtes. 
Vliegtuigen die in het 
buitenland waren 
onderhouden, zaten 
regelmatig onder het stof. 
 
Huidblootstelling door sealant 
aanbrengen/verwijderen, 
schuurstof en verfnevel. 
 
 

Geregeld contact met 
schuurstof van de schilders of 
plaatwerkers op oppervlakken 
en te inspecteren ruimtes.  
Vliegtuigen die in het 
buitenland waren 
onderhouden, zaten 
regelmatig onder het stof. 
 
Huidblootstelling door sealant 
aanbrengen/verwijderen, 
schuurstof en verfnevel. 
Ca. 1 week per drie maanden 
uitleen aan het decoteam: 
Directe blootstelling aan 
schuur- en spuitnevel bij 
uitleen aan het decoteam in 
H14 baai 3, voor 
blootstellingskarakteristiek zie 
HMV/Decoschilders. 

Geregeld contact met 
schuurstof van de schilders of 
plaatwerkers op oppervlakken 
of ander stof bij elektronica.  
Vliegtuigen die in het 
buitenland waren 
onderhouden, zaten 
regelmatig onder het stof. 
 
Huidblootstelling door sealant 
aanbrengen/verwijderen, 
schuurstof en verfnevel. 
Ca. 1 week per drie maanden 
uitleen aan het decoteam: 
Directe blootstelling aan 
schuur- en spuitnevel bij 
uitleen aan het decoteam in 
H14 baai 3, voor 
blootstellingskarakteristiek zie 
HMV/Decoschilders. 

plaatwerkers op oppervlakken 
of ander stof bij elektronica.  
 
Huidblootstelling door sealant 
aanbrengen/verwijderen, 
schuurstof. 
 
. 

PBM Overall. Wegwerpoverall. 
Handschoenen voor het 
werken met sealant, maar bij 
aanbrengen veelal niet 
gedragen. 
Een 
adembeschermingsmasker  

Wegwerpoverall. 
Handschoenen voor het 
werken met sealant, maar bij 
aanbrengen veelal niet 
gedragen. 
Een 
adembeschermingsmasker 

Wegwerpoverall. 
Handschoenen voor het 
werken met sealant, maar bij 
aanbrengen veelal niet 
gedragen. 
Een 
adembeschermingsmasker 

Hygiëne 
 

Eten en drinken op de 
werkplek. 

Eten en drinken op de 
werkplek. 

Eten en drinken op de 
werkplek. 

Eten en drinken op de 
werkplek. 
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Tijdsbesteding 
Een monteur is meer blootgesteld aan stof waaronder schuur/spuitstof dan een GWK. Ten eerste is een monteur meer aan het sleutelen, en schoonmaken, 
etc. Een GWK doet meer (visuele) inspecties. Ten tweede is een monteur altijd in de hangaar aan het werk, een GWK doet meer administratie en is 70% van 
de tijd in de hanger. Voor GWK’s geldt heden een indeling van ongeveer 50% administratie en 50% inspecties aan het toestel (57).  
 

AF Leidinggevende HMV/Decoschilders 
 
Functienamen: Leidinggevende HMV(blok)/Decoschilder (Airframe) 
 
De leidinggevende begeleiden de HMV/Deco schilders bij het strippen, schuren en beschilderen vliegtuigen en vliegtuigonderdelen in het kader van groot 
onderhoud voor KLM en derden. 
 
In H11 (1977 - 1992) werd gewerkt in 4-ploegen. Een voorwerker had de leiding, maar moest net zo hard meewerken. Een voorman werkte minder mee en 
was deels aan het werk in het kantoor in de schilderswerkplaats van hangaar 11.  
De voorman is in die tijd deels direct blootgesteld door eigen werk en indirect, zowel in de kantoorruimte als bij de werkplekbezoeken. 
 
Voor 1977 was er geen werkplaats in de hangaar voor het groot onderhoud aan de wide bodies (DC 8) en werkten allen aan de toestellen en de 
vliegtuigonderdelen in de hangaars. 
 
Met het in gebruik nemen van hangaar 14 is het groot onderhoud van de wide bodies overgeheveld naar hangaar14 vanuit hangaar 11. De schildersploeg is 
toen opgesplitst in drie groepen: de werkplaats schilders, de poolschilders en de deco-schilders.  
 
De voorliggende beschrijving betreft de functie van voorman en daarna de leidinggevende van de decoschilders.  
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 Periode 1970 - 1992 
 

1992 -2016 
(1992 naar H14) 

2016 - heden  
(2016 Decowerk 
uitbesteed) 

Locatie H8 in de baai tot 1977 
H11 in de baaien, in de schilderswerkplaats H11 en in het 
kantoor aldaar  

H14 kantoor 1e etage baai 3.  

Taken met chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Meewerkend voorman; 50/50. 
50% van de tijd indirecte blootstelling in kantoor in de 
schilderwerkplaats en bij werkplekbezoek. 
 
50% directe blootstelling door eigen werk: 
- Verfmengen 
- Verfspuiten 
- Equipment reinigen 
 
- Verfstrippen met een agressieve afbijt waarmee het toestel 

vrijwel helemaal verfvrij werd.  
- Schuren (lijm)primer en aflak 
- Matteren; met de hand opruwen 
- Aanbrengen sprayable sealant 
- Alodine aanbrengen 
- Stofzuigerzakken vervangen 
- Werkomgeving in hangaar en werkplaats reinigen met 

perslucht en bezem 
 
Overige taken (plamuren, wassen met oplosser, afplakken, 
verfmengen, administratie, onderdelen halen en wegbrengen) 
 
Sealant aanbrengen en verwijderen. 
Alodine mixen en toepassen. 

100% Leidinggevende. 
Indirecte blootstelling in het kantoor en 
bij het werkplekbezoek in baaien H14. 
 
In H14 baai 3 met een downflow pushpull 
ventilatie en centrale vloerafzuiging. Niet 
optimaal werkend. Geen luchtsluis, geen 
scheiding schoon/vuil. 
 
In hangaar 14 baai 1 en 2 met 
ruimteventilatie en vaste dokken: 
- tot 2004 hele toestellen spuiten en 

vliegtuigdelen schuren en spuiten 
- na 2004 niet gedemonteerde 

vliegtuigdelen schuren en spuiten. 
 
Na 2004 direct afgezogen 
schuurgereedschap geïntroduceerd. In 
baai 3 redelijk toegepast. Het werkte 
vooral goed op de vlakke delen. 
 
Gemiddeld ruim 30 deco-projecten per 
jaar. 

N.v.t.  
 
Decobaai 
opgeheven en 
deco-team 
ontmanteld. 
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Werkomstandigheden 1970 - 1977  Werken in hangaar 8: geen werkplaatsen, geen 
mechanische ventilatie. De plek waar gespoten werd, werd 
met plastic afgescheiden van de rest van de hangaar. 
 
Vanaf 1977 HMV in hangaar 9 en hangaar 11. Grotere ruimte, 
geen mechanische ventilatie, wel werkplaatsen waaronder de 
HMV- schilderswerkplaats in H11. Daarin het kantoor van de 
leidinggevende van de schilders. Voor een beschrijving van de 
werkplaats, zie functieblad AF HMV(blok)/Decoschilder. 
In de baaien van hangaar geen mechanische ventilatie). 

In H14 baai 3 met een downflow pushpull 
ventilatie en centrale vloerafzuiging. Niet 
optimaal werkend. Geen luchtsluis, geen 
scheiding schoon/vuil.  
 
80% Derden en 20% KLM toestellen. 
Derden wilden over het algemeen 
chromaathoudende verfsystemen. 

 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

50% van de tijd directe blootstelling door eigen werk, af te 
leiden van de HMV(blok)schilders, zoals geëxtrapoleerd  
+ indirecte blootstelling in  
kantoor en bij werkplekbezoek. 
 

50% van de tijd indirecte blootstelling in 
kantoor. 
50% van de tijd indirecte blootstelling 
door begeleiden/bekijken van de 
werkzaamheden. 

 

PBM 1970 – 1977 geen 
 
Bij decowerkzaamheden adembescherming, bij 
begeleiden/bekijken van de werkzaamheden geen. 
 
Adembescherming bij decowerkzaamheden: 
Tot 1982 geen schuur- of spuitmasker; wel katoenen doeken 
in water gedrenkt. 
Tussen 1982 en 1985 introductie wit grofstof mondkapje. 
Gebruikt bij spuiten, nauwelijks bij schuren. Onbewust van 
risico. 
 
Rond 1990 alle schilders een eigen halfgelaatsmaskers.  
 
Bij schuren vrij consequent een halfgelaatsmasker van 3M 
6100 gebruikt. 
 

Geen   
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Blauwe katoenen overalls. Na afbijten met zwarte afbijt, 
weggegooid i.v.m. stank. 
Eind jaren ’80 kledingassortiment uitgebreid: tuinbroek, 
broek,  
T-shirt, sweater. 
 
Handschoenen vanaf 1977:  
- niet bij schuren 
- huishoudhandschoenen bij afbijten 
- huishoudhandschoenen bij spuiten 

 Adembescherming - niet consequent toegepast   

Hygiëne Kleding wassen via KLM (niet iedereen maakt hier gebruik 
van) 
Bij elkaar en zichzelf met perslucht de kleding vaak gereinigd.  
Met vervuilde kleding in restaurant. 
Eten en drinken op de werkplek. 
Roken op werkplek tot 2004. 
 

Eten en drinken op de werkplek. 
Roken op werkplek tot 2004. 
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Component Services 
 

CS Werkplaats Plaatwerker & Constructiespecialist 
 
Functienamen: CS Werkplaats Plaatwerker & Constructiespecialist (Airframe Components) vanaf 1992 
Gangbare naam: plaatwerker of constructiespecialist. 
2021: Specialist Sheetmetal worker en Construction Specialist, Airframe Components. 

Werkplaats plaatwerkers repareren grotere en kleinere vliegtuigonderdelen die van de toestellen worden gedemonteerd bij het groot onderhoud of bij 

reparaties. 

Het groot onderhoud is gestart in hangaar 8. In die hangaar waren geen werkplaatsen. Alle plaatwerkers werkten aan de toestellen in de hangaars. Vanaf 
1977 werd gewerkt in hangaar 9, 10 en 11. De plaatwerkers werkten toen in een poule. In de plaatwerkerijen in H11 werden de vliegtuigedelen 
gerepareerd: flaps, motoronderdelen, nose cowls, winglets, roeren, vloeren, galleys etc. Voor beschrijving zie functieblad AF (Pool)Plaatwerkers & 
Constructiespecialisten. 
 
Toen 1992 H14 in gebruik werd genomen is de poule opgesplitst in drie groepen: 

- pool-plaatwerkers en -constructiespecialisten werkzaam in alle hangaars; 
- enkele hangaar plaatwerkers/constructiespecialisten vast in specifieke hangaars; 
- werkplaats plaatwerkers/constructiespecialisten Component Services Airframe. Interieur en vloerdelen worden op de 2e etage van H14 gerepareerd 

(funtieblad CS Galley interior). 
 
De beschrijving hieronder betreft de werkplaats plaatwerkers. In 1992 waren er ca. 50 mensen werkzaam, in 2011 ca. 35 en in 2020 een tiental. 
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 Periode 1992 - 20010 
(1992 naar H14) 

2010 (gebruik TNO cabines)-2013 (eind 
groot onderhoud) 
(2010 TNO schuurcabine in gebruik) 

2013 - heden  
(2013 HMV uitbesteed) 

Locatie Grote onderdelen plaatwerkerij in 
achterbouw begane grond H14, 
(overige onderdelen H14 2e etage 
(onderdeel van CS, zie bij CS) 

H14 plaatwerkerij H14 plaatwerkerij 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Verspanen (boren, zagen, frezen, 
etc.) 
Schuren corrosie en verf (kleine 
oppervlakken) ca 1 uur per dag. Bij 
pieken in het werkaanbod langdurig, 
ca 3 uur per dag. 
Incidenteel verf aanbrengen spuiten 
(zelfgemaakte spuitjes, later Prefal-
spuitjes), rollen, kwasten), tijdsduur 
beperkt. 
Alodine aanmaken (tot medio jaren 
’90), aanbrengen en verwijderen. 
Constructiespecialist besteden meer 
tijd aan administratie en 
controletaken.  
Voor ’96 >50% plaatwerk 
Vanaf 96 van 50% aflopend naar 25% 
in 2021. 

Verspanen (boren, zagen, frezen, etc.) 
 
Schuren corrosie en verf (kleine 
oppervlakken) ca 1 uur per dag. Bij 
pieken in het werkaanbod langdurig, ca 3 
uur per dag. 
Incidenteel verf aanbrengen 
(zelfgemaakte spuitjes, later Prefal-
spuitjes), rollen, kwasten), tijdsduur 
beperkt. 
Alodine aanbrengen en verwijderen. 
 
Constructiespecialist besteden meer tijd 
aan administratie en controletaken.  
Vanaf 96 van 50% aflopend naar 25% in 
2021. 

Verspanen (boren, zagen, frezen, 
etc.) 
 
Schuren corrosie en verf (kleine 
oppervlakken). Afnemend, in 2021 
<10 min per dag.  
 
Alodine aanbrengen en verwijderen. 
 
Vanaf 2017 meer composietwerk, 
chroomvrij. 
 
Constructiespecialist besteden meer 
tijd aan administratie en 
controletaken.  
Vanaf 96 van 50% aflopend naar 25% 
in 2021. 
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Werk-
omstandigheden 

Achterbouw bg In eerste instantie 
geen afzuiging bij schuren en 
verfspuiten, later puntafzuigingen 
(beperkt effectief).  
Veel omgevingsstof door 
werkzaamheden collega plaatwerkers 
(schuurstof en spuitnevel). 
 

TNO-schuurcabines worden vanaf 2010 
gebruikt door de plaatwerkers. 
Schuurcabine is uitgerust met push-pull 
ventilatie en puntafzuigingen + 
toenemend direct afgezogen 
gereedschap. Een deel van het 
schuurwerk wordt nog buiten de TNO-
cabine gedaan bij de beperkt effectieve 
puntafzuiging. 

TNO-schuurcabines worden vanaf 
2010 gebruikt door de plaatwerkers. 
Schuurcabine is uitgerust met push-
pull ventilatie en puntafzuigingen + 
toenemend direct afgezogen 
gereedschap. 
In 2017 wordt 2% van het schuurwerk 
aan deel chroom-6-houdende lagen, 
wordt buiten de TNO-cabine gedaan 
bij de beperkt effectieve 
puntafzuiging.  

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe blootstelling door eigen werk. Directe blootstelling door eigen werk. Directe blootstelling door eigen werk. 

PBM 
 

Halfgelaatsmasker,  
Rond 2000 introductie 
wegwerpoverall. 
Adembescherming - niet consequent 
toegepast 

Halfgelaatsmasker en wegwerpoverall  
 
Adembescherming - niet consequent 
toegepast 

Vanaf 2014 proflow beschikbaar. 
Extra aandacht voor bewustzijn van 
risico’s bij het werken met Chroom-6. 
Adembescherming - niet consequent 
toegepast 

Hygiëne Bij elkaar en zichzelf met perslucht de 
kleding vaak gereinigd.  
Met vervuilde kleding in restaurant. 
Ook eten en drinken op de werkplek. 
Roken op werkplek tot 2004.  
 
Werkomgeving reinigen met bezem 
en perslucht. Vanaf 1999 grote 
stofzuigers in gebruik voor 
schoonmaken. 

Bij elkaar en zichzelf met perslucht de 
kleding vaak gereinigd.  
Met vervuilde kleding in restaurant. 
Ook eten en drinken op de werkplek. 
Werkomgeving reinigen met bezem en 
perslucht. 
Vanaf 1999 schoonmaken met grote 
stofzuigers.  
 

Incidenteel gebruik van perslucht om 
stof weg te blazen. 
Sinds ’20 i.v.m. corona, eten en 
drinken op de werkplek.  
Kleding wassen via KLM (niet 
iedereen maakt hier gebruik van). 
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2016 Overzichtsfoto Plaatwerkerij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 TNO-schuurcabine 

 
 
2020 Nose cowl 
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CS Werkplaatsschilder  
 
Functienamen: Werkplaatsschilder, Aircraft components team 1 t/m 3 SPL/VR. 
De werkplaatsschilders schuren en schilderen vliegtuigonderdelen. Het gaat om grotere delen zoals hoogteroeren, richtingsroeren (flaps), cones, radomes, 
kano’s, pylons, velgen en kleinere delen in de vorm van instrumenten. 
 
Vanaf 1972 is aan vliegtuigdelen gewerkt in de REPA, gebouw 239, waar o.a. de wielen, remmen, bande en onderstellen werden verwerkt. In 1977 is 
hangaar 11 in gebruik genomen, met in baai 1 een separate schilderswerkplaats (SWP). Daar werden de vliegtuigdelen verwerkt die van het toestel 
afgehaald zoals hoogteroeren en richtingsroeren. 
 
In 1992 is hangaar 14 in gebruik genomen eveneens met een separate schilderswerkplaats op begane grond. Daar werden de werkzaamheden van 
voorheen de REPA en hangaar 11 baai 1 gebundeld, na een overgangsperiode tot eind 1993. In 1995 is daar het werk aan de instrumenten van de IERA 
(MRO) aan toegevoegd. 
 

Periode tot 1992 Locatie schilderswerkplaatsen, aard van het werk en aantal 
schilders  

Vanaf 1992 locatie van het werk en aantal schilders 

In de REPA gebouw 239 vanaf 1972; wielen, remmen, onderstellen, ca. 20 schilders 1992 tot eind 1993:  
Eerste 1,5 tot 2 jaar het werk vanuit de schilderswerkplaats REPA hier 
uitgevoerd, totdat de spuit-voorzieningen in de schilderswerkplaats 
begane grond gereed waren. Daarna 
H14 CS schilderswerkplaats begane grond, in 2011 ca. 15 schilders, in 
2021 7 schilders.  
 

H11 baai 1 vanaf 1977; vliegtuigdelen, ca. 10 schilders die formeel deel uitmaakte 
van de schilderspoule. 

IERA(MRO) gebouw 425 1972 - 1995; instrumenten 1995 naar H14 CS schilderswerkplaats begane grond 

 
Het voorliggende functieblad betreft de werkplaatsschilders exclusief de schilders die in de werkplaats van de MRO werkzaam waren. Dat is in een separaat 
functieblad beschreven.  
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 Periode 1970 - 1992 1992 - 2003 
(1992 naar H14) 

2003 - 2013 (2003 
TNO schuurcabine in 
gebruik) 

2013 - 2018 (2013 
HMV uitbesteed) 

2018 - heden 
(2018 chroom-6 vrije primer 
voor velgen) 

Locatie Schilderwerkplaats 
(SWP) REPA gebouw 
239 
SWP 1977 H11 baai 1 
va. 1977 

SWP H14 begane 
grond, nadat de SWP 
gereed was in de 
loop van 1993. 
Daarvoor 2e etage 
(REPA delen) en 
Plaatwerkerij 
Airframe bgg (H11 
delen) 

SWP H14 begane 
grond 

SWP H14 begane 
grond 

SWP H14 begane grond 

Taken met chroom-6 
en tijdsbesteding 

Dagelijks directe 
chroom-6 taken. 
Machinaal chroom-6 
schuren&matteren  
Spuiten chroom-6 
Geen chroom taken: 
Afplakken, 
ontvetten, 
verfmengen, 
administratie, 
onderdelen halen en 
brengen. 
De niet-chroom-
taken gebeurden in 
de werkplaats, waar 
spraken was van 
indirecte 
blootstelling door 
slecht 

Duur/dag 
3:00 Machinaal 
chroom-6 
schuren&matteren  
0:50 Spuiten 
chroom-6 
4:10 Geen chroom 
taken: 
Afplakken, 
ontvetten, 
verfmengen, 
administratie, 
onderdelen halen en 
brengen. 
De niet-chroom-
taken gebeurden in 
de werkplaats, waar 
spraken was van 
indirecte 

Duur/dag 
3:00 Machinaal 
chroom-6 
schuren&matteren  
0:50 Spuiten 
chroom-6 
4:10 Geen chroom 
taken: 
Afplakken, 
ontvetten, 
verfmengen, 
administratie, 
onderdelen halen en 
brengen. 
De niet-chroom-
taken gebeurden in 
de werkplaats, waar 
spraken was van 
indirecte 

Duur/dag 
1:40 Machinaal 
chroom-6 
schuren&matteren  
0:50 Spuiten 
chroom-6 
5:50 Geen chroom 
taken: 
Afplakken, 
ontvetten, 
verfmengen, 
administratie, 
onderdelen halen en 
brengen. 
De niet-chroom-
taken gebeurden in 
de werkplaats, waar 
spraken was van 
indirecte 

Duur/dag 
1:40 Machinaal chroom-6 
schuren&matteren 
0:20 Spuiten chroom-6 
6:00 Geen chroom taken: 
Afplakken, ontvetten, 
verfmengen, administratie, 
onderdelen halen en brengen.  
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functionerende 
afzuiging. 

blootstelling door 
slecht 
functionerende 
afzuiging. 

blootstelling door 
slecht 
functionerende 
afzuiging. 

blootstelling door 
slecht 
functionerende 
afzuiging. 

Werkomstandigheden REPA gebouw 239 
tot 1992. Een 
afgescheiden 
schilderswerkplaats
met waterscherm. 
De velgen op platte 
kar, schilders liepen 
om velgen heen, dus 
spoten verf deels van 
de afzuiging vandaan 
en stonden tussen 
waterscherm en 
werkstuk. 
Schuren in een 
aparte cabine. 
 
Schilderswerkplaats 
(SWP) H11 vanaf 
1997. Een 
waterscherm en 
twee spuitcabines. 
Waterscherm weinig 
effectief. De cabines 
konden niet altijd 
dicht omdat de delen 
te groot waren. 
Tafels konden niet 
draaien. Schilders 

Twee spuitcabines en 
een spuitwand. 
Door vorm bij velgen 
spuiten terugslag van 
verf. 
Eerste jaren konden 
tafels voor velgen 
niet draaien. 
Schilders stonden 
tussen werkstuk en 
spuitwand. 
Spuitwand 
functioneerde slecht 
en was niet 
afgesloten. In 1998 is 
de spuitwand 
gescheiden van de 
voorbehandelings-
ruimte. Tevens de 
luchthuishouding 
verbeterd, maar 
overstroom naar 
voorruimte bleef. 
 
 
Schuren in ruimte 
tegenover de SWP. 
Ruimteventilatie. 

Spuitcabines en 
spuitwand werkten 
beter dan bij start in 
1992, maar nog niet 
optimaal. 
 
Schuren in TNO-
cabine. Ruimte 
ventilatie push-pull, 
roostervoer, 
vuil/schoonsluis, 
deels bron afgezogen 
gereedschap. 

Spuitcabines en 
spuitwand verder 
verbeterd, maar nog 
niet optimaal. 
 
Schuren in TNO-
cabine.  
Bronafzuiging bij 
schuren werkt goed 
op vlakke delen, niet 
op ronde delen. 
 
2015 
Verfmengruimte 
gemodificeerd. 

Spuitcabines en spuitwand 
verder verbeterd, maar nog 
niet optimaal. 
Sluis geplaatst. 
Spuiterreiningen machinaal. 
 
Schuren in TNO-cabine.  
 
Bronafzuiging bij schuren 
werkt goed op vlakke delen, 
niet op ronde delen. 
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tussen werkstuk en 
afzuiging. 
Schuren in de 
voorruimte van de 
SWP, ervoor in baai 1 
en naast het toestel.  
In 1987 in de 
voorruimte slecht 
functionerende 
bronafzuiging 
beschikbaar. 

Slechtwerkende 
puntafzuiging aan 
centrale stofzuiger.  

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe blootstelling 
door eigen werk.  
 
Slecht 
functionerende 
voorzieningen 
waardoor zeer vaak 
indirect blootstelling 
aan schuurstof en/of 
spuitnevel van 
collega’s. 
 
Huidblootstelling 
door schuurstof en 
verfnevel. 

Directe blootstelling 
door eigen werk.  
 
Slecht 
functionerende 
voorzieningen 
waardoor zeer vaak 
indirect blootstelling 
aan schuurstof en/of 
spuitnevel van 
collega’s. Ook vanuit 
de deco-baai. 
 
Huidblootstelling 
door schuurstof en 
verfnevel. 

Directe blootstelling 
door eigen werk.  
 
Matig 
functionerende 
spuitvoorzieningen 
waardoor vaak 
indirect blootstelling 
aan spuitnevel van 
collega’s. Ook vanuit 
de deco-baai. 
 
 
Huidblootstelling 
door schuurstof en 
verfnevel. 
 
 
 
 
 

Directe blootstelling 
door eigen werk. 
HMV uitbesteedt, 
minder werk, 
daardoor minder 
directe blootstelling. 
 
Matig 
functionerende 
spuitvoorzieningen 
waardoor vaak 
indirect blootstelling 
aan spuitnevel van 
collega’s. Tot 2017 
ook vanuit de deco-
baai. 
 
Huidblootstelling 
door schuurstof en 
verfnevel. 
 

Directe blootstelling door 
eigen werk. Chroom-6 vrije 
primer voor velgen. Daardoor 
minder (in)directe 
blootstelling bij verfspuiten. 
 
Matig functionerende 
spuitvoorzieningen waardoor 
regelmatig indirect 
blootstelling aan spuitnevel 
van collega’s. 
 
Verbeterde voorzieningen 
voor schuren, maar 
bronafzuiging niet optimaal. 
Regelmatig indirecte 
blootstelling aan schuurstof 
van collega’s. 
 
Huidblootstelling door 
schuurstof en verfnevel. 
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Verbeterde 
voorzieningen voor 
schuren, maar 
bronafzuiging niet 
optimaal. Regelmatig 
indirecte 
blootstelling aan 
schuurstof van 
collega’s. 

Verbeterde 
voorzieningen voor 
schuren, maar 
bronafzuiging niet 
optimaal. Regelmatig 
indirecte 
blootstelling aan 
schuurstof van 
collega’s. 

PBM REPA: 
Spuiten - beperkt 
halfgelaatsmasker. 
Bij schuren: geen. 
 
H11  
Tot 1982 - geen. 
Na 1982  
Spuiten in cabine:  
Wit grofstof kapje 
Spuiten bij 
waterscherm: geen 
Schuren: geen. 
 
Rond 1990 
halgelaatsmaskers 
beschikbaar voor 
spuiten en schuren. 
Bivakmuts om te 
beschermen tegen 
schuur- en spuitstof. 
Zuurvrije vaseline 
rond de ogen. 

Spuiten: 2001 mede 
door slecht 
functioneren 
spuitwand, overgaan 
op volgelaatsmaskers 
voor schuren en 
spuiten. Nog niet 
correct en 
goedwerkend. 
 
Schuren: 
Geen collega die 
hielp om delen te 
draaien.Adembe-
scherming meteen 
na schuren afgezet. 
Tot intro 
volgelaatsmaskers: 
bivakmuts om te 
beschermen tegen 
schuur- en spuitstof. 
Zuurvrije vaseline 
rond de ogen. 

2010 aangedreven 
volgelaatsmasker 
(scott automask), 
niet correct en goed 
werkende. 

Aangedreven 
volgelaatsmasker 
(scott automask), 
niet correct en goed 
werkende. 

2018 aangedreven 
volgelaatsmasker (3M 
Versaflow). Correct en goed 
werkende adembescherming 
verstrekt. 
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 Adembescherming - 
niet consequent 
toegepast 

Adembescherming - 
niet consequent 
toegepast 

Adembescherming - 
niet consequent 
toegepast 

Adembescherming - 
niet consequent 
toegepast 

 

Hygiëne Werkomgeving 
reinigen met bezem 
en perslucht. 
 
REPA: eten en 
drinken in 
pauzeruimte. Niet 
roken. Daar werd 
streng op gelet. 
 
Kleding wassen via 
KLM (niet iedereen 
maakt hier gebruik 
van) 
Bij elkaar en zichzelf 
met perslucht de 
kleding vaak 
gereinigd.  
 

Werkomgeving 
reinigen met bezem 
en perslucht. 
 
Bij elkaar en zichzelf 
met perslucht de 
kleding vaak 
gereinigd.  
Met vervuilde 
kleding in restaurant. 
 
Eten en drinken op 
de werkplek. 
Roken op werkplek 
tot 2004. 
 
Kleding wassen via 
KLM (niet iedereen 
maakt hier gebruik 
van). 

Werkomgeving 
reinigen met bezem 
en perslucht 
 
Bij elkaar en zichzelf 
met perslucht de 
kleding vaak 
gereinigd.  
 
Met vervuilde 
kleding in restaurant. 
 
Eten en drinken op 
de werkplek. 
 
Kleding wassen via 
KLM (niet iedereen 
maakt hier gebruik 
van) 
 

Werkomgeving 
reinigen met bezem 
en perslucht 
 
Met vervuilde 
kleding in restaurant. 
 
Eten en drinken op in 
kantine, deels nog op 
werkplek. 
 
Kleding wassen via 
KLM (niet iedereen 
maakt hier gebruik 
van) 
 

Werkomgeving reinigen met 
bezem en perslucht 
 
Met vervuilde kleding in 
restaurant. 
 
Door corona, weer eten en 
drinken op de werkplek. 
 
Kleding wassen via KLM (niet 
iedereen maakt hier gebruik 
van) 
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1989 werkzaamheden in spuitcabine schilderswerkplaats H11 (bron 100e HMV Avianca, video) 

  

1993: H14 schilders CS spuiten neuscone in spuitcabine met overall en 
halfgelaatsmasker zonder bril. 
 

1993 Spuiten motorcowling met chroom-6 primer in spuitcabine met 
halfgelaatsmasker, geen bril 
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Datum onbekend, spuiten onderdeel in spuitcabine in katoenen overall, 
halfgelaatsmasker ronder bril. 
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2017: Velgen voor spuitwand H14 schilderswerkplaats. 

 

 

2016: Overzichtsfoto voorbehandelingsruimte  
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2019: Schilders CS voorruimte voor spuitcabines H14 te zien is dat er spuitnevel zit op een kastje, bureau is inmiddels verwijderd. 

  
 

Schuren met Dunabrade schuurmachine in TNO 
model-schuurcabine CS (Bron lit 106, 2001) 

Schuren vliegtuigonderdelen met Festo 
machine in TNO-cabine Cs (Bron lit 42, 2003) 

2018 Schuurcabine  
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CS IERA/MRO monteur 

 
Functienamen: IERA/MRO Monteur, IERA/MRO medewerker (- avionics, - calibratie, - electrics, - hydraulics) 
 
IERA/MRO medewerker omvat de vakgroepen hydraulisch/pneumatisch, mechanisch-elektrisch en avionisch. 
 
Voor de voormalige spuiterij/wasserij is een apart functieblad opgesteld. Dit geldt ook voor de medewerker die regelmatig RVS last. 
  

 Periode 1970 - 2021 

Locatie 425 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

- Kleine beetjes primer aanbrengen met kwast 
- Sporadisch: primer aanbrengen met spuiten, dit was eigenlijk nooit de bedoeling 
- Schuren of blending op de werkbanken (zeer beperkt, het is zeldzaam dat het hier om chroom-6 gaat)  
- Alodine aanbrengen 
- gritten in gritkast met handschoenen (voor 1995 werd het gritwerk uitgevoerd door de spuiterij/wasserij). Beperkte 
tijdsduur per persoon 

Werk-
omstandig-
heden 

Schuren of blenden zonder bronafzuiging. Er is soldeerafzuiging, maar deze wordt nauwelijks voor stof gebruikt. 
Verf met chroom-6 spuiten was niet de bedoeling, er was wel een tijd een niet goed functionerende afzuigkast.  
De gritkast met handschoenen functioneert niet goed.  
 
Ruimteventilatie niet optimal. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe blootstelling door eigen werk.  
Huidblootstelling door contact met stof/Alodine 
Volgens medewerkers geen secundaire blootstelling door spuiterij, de nevel en het stof kwam niet de hallen in. 

PBM 
 

Adembescherming - niet consequent toegepast. Laatste jaren volgelaatsmasker bij het gritten.  

Hygiëne Eten en drinken op de werkplek. Schoonmaak niet altijd optimaal geweest. 
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2019 Gritstraal kast in de wasserij bediend door MRO monteur.  

Deze gritstraal kast werd tot 1995 bediend door de medewerkers spuiterij/wasserij, daarna ging de taak over naar de MRO monteurs. 
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CS IERA/MRO spuiterij/wasserij medewerker 
 
Functienamen: IERA/MRO spuiterij/wasserij medewerker  
 

 Periode 1972 - 1995 

Locatie 425, achter in de hal bij Hydraulics (aparte ruimte) 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

- spuiten, rollen, kwasten  
- schuren 
- gritten 

Werk-
omstandig-
heden 

Er werd gespoten in de hoek van de wasserij/schilderswerkplaats, zonder voorzieningen. Ergens begin 90’er jaren is 
een waterscherm geplaatst voor spuitwerk. Kort daarna is de afdeling opgeheven en is het werk naar H14 gegaan. 
 
De gritkast werkte niet optimaal. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe blootstelling door eigen werk. Huidblootstelling door contact met stof/verf. Pieken in de blootstelling bij het 
spuiten en schuren. 

PBM 
 

Eerste jaren geen adembescherming, later wel bij het spuiten.  

Hygiëne Eten en drinken dicht bij de werkplek. Schoonmaak niet altijd optimaal geweest. 
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CS IERA/MRO koeltechnisch specialist 
 
Functienamen: IERA/MRO koeltechnisch specialist (lasser) 
 
 

 Periode 1970 - 2021 

Locatie 425, bij Hydraulics (aparte lasruimte) 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

TIG lassen van RVS bollen, dagelijks gedurende 3 tot 6 uur in de week 
Slijpen RVS 

Werk-
omstandig-
heden 

Momenteel is er bronafzuiging. Het is niet eenvoudig om de afzuighoed juist te plaatsen, door de inrichting van de 
ruimte. Het is niet duidelijk vanaf wanneer de bronafzuiging er is. De lasruimte is een aparte heel kleine ruimte, zonder 
ruimteventilatie. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe blootstelling door eigen werk. Huidblootstelling door contact met lasrook. Pieken in de blootstelling bij het 
lassen. 

PBM 
 

Reguliere laskap  

Hygiëne Eten en drinken op de werkplek (maar niet in de lasruimte). Schoonmaak niet altijd optimaal geweest. 
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CS Equipment medewerker 
 
Functienamen: CS Equipment medewerker, medewerker onderhoudswerkplaats 
 
In de onderhoudswerkplaats wordt allerlei niet vliegtuig gerelateerd onderhoud uitgevoerd. Het betreft een soort interne technische dienst. Er wordt in de 
onderhoudswerkplaats zelf gewerkt, maar ook op allerlei andere plaatsen in de gebouwen. Chroom-6 blootstelling komt alleen voor bij het RVS lassen en 
eventueel door secundaire blootstelling. Niet iedere medewerker verricht laswerkzaamheden. 
  

 Periode 1970 - 1992 1992-2011 
(1992 naar H14) 

2011-2021 

Locatie H11 H14 ‘magazijn’ H14 2e etage 
H11 dependance 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

RVS lassen en slijpen, aantal uur per 
week per lasser 

RVS lassen en slijpen, aantal uur per 
week per lasser 

RVS lassen en slijpen, aantal uur per week 
per lasser 

Werk-
omstandig-
heden 

Er is sprake van slecht werkende 
puntafzuiging 

Er is geen sprake van vaste 
afzuigingpunten, er is wel mobiele 
bronafzuiging 

Bronafzuiging (afzuigpunten), afzuigkast 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe blootstelling door lassen. 
Secundaire blootstelling bij 
werkzaamheden op locatie is mogelijk. 
 
Huidblootstelling door contact met 
lasrook. 

Directe blootstelling door lassen. 
Secundaire blootstelling bij 
werkzaamheden op locatie is mogelijk. 
 
Huidblootstelling door contact met 
lasrook. 

Directe blootstelling door lassen. 
Secundaire blootstelling bij 
werkzaamheden op locatie is mogelijk. 
 
Huidblootstelling door contact met 
lasrook. 

PBM 
 

Reguliere laskap Reguliere laskap Aangedreven laskap 

Hygiëne Reguliere schoonmaak, eten en drinken 
op de werkvloer 

Reguliere schoonmaak, eten en 
drinken op de werkvloer 

Reguliere schoonmaak, eten en drinken 
op de werkvloer 
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CS Mechanics medewerker 
 
Functienamen: Mechanics medewerker, 1st Lathe Operator Mechanics, Specialist Lathe Operator Mechanics, Bankwerker monteur, medewerker OMRA-

mechanics 

 
Taken: 

Er werd incidenteel geschuurd aan chroom-6 houdende verflagen. Maar over het algemeen werd er eerst gestript bij CCI. Er werd geblend bij/in een 
afzuigtafel/kast met een soort dremel in de anodiseer-laag en in de verf. Dagelijks een kwartier. Dat deden alle mechanics-medewerkers wel. 
Flap tracks schuren. Met een schuurmachine. Elke 6 weken bij groot onderhoud 8 flaptracks per vliegtuig in de REPA en later in H14 (tot 2018). Is na het 

einde van groot onderhoud (2013) wel minder geworden. Half uur schuren per leibaan (2,5 cm x 3 - 54 meter). Per flaptrack schuurde je wel een dag. Het 

schuren aan flaptracks in de OMRA gebeurde in de shop. 
 

 1970 - 1992 1992 - 2020 
(1992 naar H14) 

Locatie REPA gebouw, Mechanics afdeling 
 

Hangaar 14 begane grond achterbouw, bij de machinale en 
wielen en remmen in één ruimte  

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Er werd incidenteel geschuurd aan chroom-6 houdende 
verflagen. Maar over het algemeen werd er eerst 
gestript bij CCI. 
Er werd geblend met een soort Dremel in de anodiseer-
laag en in de verf. Dagelijks een kwartier. Dat deden alle 
mechanics-medewerkers wel. 
Flap tracks schuren. Met een schuurmachine. Elke 6 
weken bij groot onderhoud 8 flaptracks per vliegtuig in 
de REPA. Half uur schuren per leibaan (2,5 cm x 3 - 54 
meter). Per flaptrack schuurde je wel een dag. Het 
schuren aan flaptracks in de OMRA gebeurde in de shop. 

Er werd incidenteel geschuurd aan chroom-6 houdende 
verflagen. Maar over het algemeen werd er eerst gestript 
bij CCI. 
Er werd geblend met een soort Dremel in de anodiseer-laag 
en in de verf. Dagelijks een kwartier. Dat deden alle 
mechanics-medewerkers wel. 
Flap tracks schuren. Tot 2018 werden de Flaptracks 
geschuurd door MS OMRA Mechanics. Met een 
schuurmachine. 
8 flaptracks per 6 weken. Na het einde van het groot 
onderhoud van de 747 (2013) is het wel minder geworden. 
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Werk-
omstandigheden 

In de REPA geen afzuiging.  
Beperkte ruimteventilatie 
Flaptracks schuren: misschien met stofzuiger erbij: dus 
hooguit beperkte afzuiging.  
Afzuigtafel/kast voor het blenden in de REPA, die in 
1992 is meeverhuisd naar H14. 

Achterbouw begane grond. In eerste instantie geen 
afzuiging, later puntafzuigingen (beperkt effectief). De 
zuigmonden waren aangesloten op de algemene 
luchtbehandelingskast van H14. Dat deed niet veel en men 
gebruikte het ook niet veel. 
Afzuigtafel/kast voor het blenden, uit de REPA. 
 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe blootstelling door eigen werk. Pieken bij het 
schuren van chroom-6 houdende lagen. 
Huidblootstelling door contact met stof. 

Directe blootstelling door eigen werk. Pieken bij het 
schuren van chroom-6 houdende lagen. 
Huidblootstelling door contact met stof. 

PBM 
 

Geen adembescherming 
  

Kwam pas in H14, vanaf 1992. Gestart met kapje voor grof 
stof. Later betere snuitjes gebruikt. Vanaf 2010 steeds wat 
meer adembescherming 
Adembescherming - niet consequent toegepast 

Hygiëne Zie REPA algemeen: 
Er was een kleed/wasruimte. 
Er werd niet gegeten of gedronken op de werkplek. Wel 
werd er gerookt. 
Men at in blauwe overall in de H-kantine. 
Tussendoor en in de avond at men in de pauzeruimte 
binnen het gebouw. 

H14: Schoonmakers met veegwagens met borstels, het stof 
stuift op. Dit was al vanaf begin H14 in 1992. 
In H14 werd op de werkplek gegeten 
Medewerkers hebben een persoonlijke kledingkast. 
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CS Plaatwerker uitlaat - Heatexchanger monteur  
 
Functienamen: Plaatwerker uitlaat - Heatexchanger monteur 

 
Taken: Lassen en slijpen RVS 

 
Bij de heatexchangers zijn in 2021 twee lassers actief die in heel beperkte mate RVS lassen en slijpen. Het merendeel betreft aluminium lassen. 
In H11 werd dit en ander laswerk gedaan door drie plaatwerkers met een extra bevoegdheid om te mogen lassen. Zij hadden het vak van RVS-lassen 
geleerd bij de Motorshop. Het lassen gebeurde in de werkplaats waar ook de zoutbaden stonden. Zij lasten daar o.a. aan heatexchangers, galleys, 
equipment en materialen. Er was een werktafel en een matig werkende puntafzuiging. Het lassen voor de galleydelen was voornamelijk aluminium. 
Doorzagen van de heatexchangers gebeurde in H11 in de plaatwerkerij met een lintzaag. Dat werd gedaan door de plaatwerker die op dat moment daar de 
tijd voor had. Vanaf een bepaald moment kwam er een afzuiginstallatie op de lintzaag. 
 
In H14 was een uitlatenshop (landside van de achterbouw). Daar werd gelast en geschuurd. De uitlaten betreft grotendeels aluminium, maar bevat ook wat 
RVS. Daar stond een schuur- en lascabine. Deze cabines zijn na 2007 verhuisd naar de heatexchangers. 
 
Thans komt het voor dat men chroomhoudende legeringen als inconel of RVS last, dit is niet heel vaak. Er wordt alleen met behulp van TIG gelast, niet met 
MIG/MAG of een andere methode. 
  



 

127 
Bijlagen bij: Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6 KLM-groep december 2021 

 

 Periode 1992 - nu 

Locatie Hangaar 14 uitlatenshop (begane grond achterbouw) 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Lassen en slijpen van RVS, merendeel is aluminium.  
Thans komt het voor dat men chroomhoudende legeringen als inconel of RVS last, dit is niet heel vaak. Er wordt alleen met behulp 
van TIG gelast. 
Voor 1992 werd het lassen uitgevoerd door een plaatwerker met specifieke las-skills. Het doorslijpen van de uitlaten werd door alle 
plaatwerkers gedaan. 

Werk-
omstandigheden 

In H14 werd gelast en geschuurd in de uitlatenshop (landside van de achterbouw). Daar stond een schuur- en lascabine. Deze 
cabines zij na 2007 verhuisd naar de heatexchangers.  
In de afgesloten lasruimte zijn 2 à 3 laswerkplekken. Er is ruimteventilatie en puntafzuiging (met afzuighoeden). 
Schuren bij de heatexchangers gebeurt in een schuurcabine, met afzuiging (geen push-pull). Het is niet de verwachting dat hier aan 
chroom-6 houdende lagen wordt geschuurd. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe inhalatoire en huidblootstelling mogelijk aan chroom-6 houdende lasrook en slijpstof. 

PBM 
 

Tot 2007 werd geen adembescherming gedragen. Sinds dien is voor schuren, slijpen of zagen adembescherming ingevoerd, witte 
overall en handschoenen. 
Sinds 2018 hebben de twee lassers een lashelm met een motorunit ter beschikking. 

Hygiëne Medewerkers hebben een persoonlijke kledingkast. 
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2018: Afdeling heat exchangers 

Bron: Rapport RPS ‘Blootstellingsonderzoek chroom-6 en zware metalen Hangar 14 Component Services 18080088RAH’ 
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CS Machinale medewerker 
 
Functienamen: Machinale medewerker, Mechanic Machining, Specialist Machining, Bankwerker, Draaier, Frezer. 

  
Taken: 

In de machinale doet men reparaties aan al het kogel/lagerwerk, velgen en ook bijvoorbeeld rudder of onder vleugel. In wheelbay onder moeilijke 
omstandigheden werken aan bussen, lagers, honen, verspanen. Men is maximaal met 25 mensen geweest in twee ploegen, momenteel nog met vier man. 
 

 Periode 1970 - 1992 1992 - heden 
(in 1992 naar H14) 

1995 - 1999: speciale taak 
wingpylonmodificatie 

Locatie REPA gebouw, Machinale afdeling 
 

Hangaar 14 begane grond achterbouw, bij de 
wielen en remmen en mechanics  

Hangaar 14 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Slijpen van onderdelen en corrosie 
verwijderen en werken met primers, 
Alodine, sealants, mastinox etc. Uitslijpen 
van corrosie, ook delen waar chroom-6 op 
zat. Meest gebruikte gereedschappen: 
haakse slijper (ook met schuurpad), 
bandschuurmachine, Scotch-Brite schijf en 
een soort dremel. Maximaal 1 dag per 
week. 
Sealant aanbrengen, veel met handen 
aangeraakt. Glad maken met spuug op de 
vinger. 
Chroom-6 verspanen: Max 5 - 10 minuten 
per week. Met de hand en heel af en toe 
mechanisch. Over de tijd heen vrij 
constant geweest (sinds 1980 tot nu). Het 
kwam ook voor dat men even zelf 
gritstraalde, even snel (AVV van de 
OMRA). 

In de machinale doet men reparaties aan 
velgen, de meeste verf is er al af. 
Het weghalen van chroom-6 primer komt 
voor. Als het nu gebeurt: sowieso nat, met 
koel-smeer vloeistof. Vroeger werd het wel 
droog gedaan, met een schuurtol. 
Dit gebeurde met de hand of met klein 
handgereedschap, met Scotch-Brite.  
Soms werd er gewerkt met Alodine. Kleine 
hoeveelheden. Druppeltje Alodine erop met 
doekje deppen. 
Schuren: soms wel 2 uur per dag. Veel blank 
staal, dus geen chroom-6. 
Chroom-6 verspanen: Max 5 - 10 minuten 
per week. Met de hand en heel af en toe 
mechanisch. Over de tijd heen vrij constant 
geweest (sinds 1980 tot nu) 

Schilders geholpen bij project 
wingpylonmodificatie 1995-1999. De 
Pylons bleven in de hangaar. Men 
werkte dus in de hangaar. Primers 
schuren en spuiten. Een tijdje 
spuitbusjes gehad en zelf verf gespoten. 
Ze haalden verf op bij de schilder 
(groene of gele potjes). 
Het kwam ook voor dat men even zelf 
gritstraalde, even snel. 
Tijdsbesteding: sommigen alleen met de 
pylons bezig geweest (schilders 
geholpen). Dat was puur verspanen, en 
primeren en sealant. Gewerkt in een 
team van de machinale gemengd met 
een bankwerker en een verspanende 
man. 



 

130 
Bijlagen bij: Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6 KLM-groep december 2021 

Werkomstandi
gheden 

In de REPA geen afzuiging.  
Afzuigkast voor het blenden in de REPA, 
die in 1992 is meeverhuisd naar H14.  

Afzuigkast voor het blenden is meeverhuisd 
uit de REPA. 
 
In de werkplaats in H14 in eerste instantie 
geen afzuiging, later puntafzuigingen 
(beperkt effectief). Tussen 1994 en 1999 
enorm verbeterd. 
Last van stof van de afdeling wielen (vuil van 
de wielen). Het waait over de afscheiding. 

Ruimteventilatie in H14 baai 1 en 2. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe blootstelling aan chroom-6 
houdend schuurstof. 
 
Huidblootstelling aan schuurstof. 

Directe blootstelling aan chroom-6 houdend 
schuurstof. 
 
Huidblootstelling aan schuurstof. 

Directe blootstelling bij schuren en 
spuiten (handspuiten).  
Indirecte blootstelling aan schuurstof 
vanwege werken in de buurt van 
plaatwerkers die werkten aan het 
vliegtuig. Soms weg vanwege hinder. 

PBM 
 

Geen adembescherming 
  

Kwam pas in H14, vanaf 1992. Gestart met 
kapje (nr 1) voor grof stof. 
Later betere adembescherming gebruikt. 
Adembescherming - niet consequent 
toegepast 

Geen informatie. Mogelijk gelijk aan dat 
van de plaatwerkers: 
Halfgelaatsmaskers. 

Hygiëne Geen informatie. H14: Schoonmakers met veegwagens met 
borstels, het stof stuift op. Dit was al vanaf 
begin H14 in 1992. 
Zelf schoonmaken: vegen krullen rond eigen 
machine. 1 Per maand kwam de 
schoonmaak om te dweilen. Was 1 keer in 
de week, maar dat hoeft nu niet meer. 
Administratie en eten op de werkvloer. 
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2018: Overzicht afdeling machinaal. 

Bron: Rapport RPS ‘Blootstellingsonderzoek chroomVI en zware metalen Hangar 14 Component Services 18080088RAH’ 
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CS Medewerkers Wheels & Brakes (wielen& remmen)    
 
Functienamen: Medewerker wielen, medewerker remmen, Mechanic Wheels & Brakes, Specialist Mechanic Wheels & Brakes, Specialist Wheels & Brakes 

 
Taken: 
Blenden van wielen en remmen. Bij het blenden wordt met een kleine Dremel kleine plekjes corrosie verwijderd. Het gaat niet om grote oppervlakken. 
2021 Bij blenden van de wielen kunnen kleine hoeveelheden chroom-6 vrijkomen. Dit gebeurt door middel van frezen met een snelslijpertje. Het gaat om 
52 Wielen per dag, ’s zomers meer dan ’s winters (4).  
Remmen: rivets uitboren van stalen remplaten en remblokken, daar kan mogelijk chroom-6 bij vrij komen. Ook bij de remmen houdt men zich bezig met 
blenden van corrosie, waarbij mogelijk chroom-6 kan vrijkomen. 
Van 2000 tot 2004 werd er gegrit op de wielen en remmen afdeling met een nieuwe machine voor Plastic Media Bead (PMB) om primer van velgen te 
verwijderd. De machine gaf veel overlast en werkte niet naar behoren en het proces is gestaakt. De velgen werden net als daarvoor weer door CCI 
verwerkt. 
 

 Periode 1970 - 1992 1992 - 2019 
(1992 naar H14) 

2019 - nu 

Locatie REPA gebouw, Mechanics afdeling 
 

Hangaar 14 begane grond achterbouw, bij de 
machinale en mechanics in één ruimte  

Idem 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Blenden van wielen resp. remmen. Bij het 
blenden wordt met een kleine dremel kleine 
plekjes corrosie verwijderd. Het gaat niet om 
grote oppervlakken. Bij blenden van de 
wielen kunnen kleine hoeveelheden chroom-
6 vrijkomen.  
Ca. een half uur per dag verdeeld over ca 3 
verschillende mensen. 
Remmen: rivets uitboren van stalen 
remplaten en remblokken, daar kan mogelijk 
chroom-6 bij vrij komen. Blenden van 
corrosie bij remmen. Dit is minder intensief 
dan bij de wielen.  
 

Blenden van wielen resp. remmen. Bij het 
blenden van de wielen wordt met een kleine 
dremel kleine plekjes corrosie verwijderd. Het 
gaat niet om grote oppervlakken. Bij blenden 
kunnen kleine hoeveelheden chroom-6 
vrijkomen.  
Ca. een half uur per dag verdeeld over ca 3 
verschillende mensen. 
Remmen: rivets uitboren van stalen remplaten 
en remblokken, daar kan mogelijk chroom-6 bij 
vrij komen. En blenden van corrosie bij 
remmen. Dit is minder intensief dan bij wielen.  
 

Sinds 2019 worden de velgen 
chemisch gestript bij CCI, 
waardoor er geen chroom-6 
primer meer op de velgen zit als 
de monteurs die repareren. Wel 
zit er nog een heel dun laagje 
Bonderite op dat een kleine 
hoeveelheid chroom-6 bevat. 
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Voor 2004 werd er gegrit op de wielen en 
remmen afdeling. Dit werk is overgegaan 
naar de CCI. 

Voor 2004 werd er PMB gegrit op de wielen en 
remmen afdeling. Dit gaf overlast van grit- en 
metaalstof. Het proces is gestaakt. . 

Werk-
omstandigheden 

In de REPA was er geen bronafzuiging.  
Beperkte ruimteventilatie 
 
 

Achterbouw begange grond. In eerste instantie 
geen bronafzuiging, later puntafzuigingen 
(beperkt effectief). De zuigmonden waren 
aangesloten op de algemene LBK van H14. Dat 
deed niet veel. 
In 2009 is een cabine geplaatst voor 
blenden/benchworking en eentje voor lassen. 
Deze zijn later naar de werkplaats van de 
heatexchangers en uitlaten verplaatst. Er staan 
nu nog kleine mini-afzuigkasten voor het 
blenden. 
Blenden bij remmen wordt grotendeels in de 
afzuigkast gedaan, maar ook wel open op de 
werkplek met puntafzujging. 

Sinds 2016 is bij remmen de 
afzuigkast van OMRA in gebruik 
voor blenden. Werkt op basis 
van recirculatie, met filter, maar 
dit is geen HEPA-filter.  
Blenden bij remmen wordt 
grotendeels in de afzuigkast 
gedaan, maar ook wel open op 
de werkplek met puntafzujging. 
Bij de wielen is een andere 
nieuwe afzuigkast aanwezig. 
Deze werkt op zich goed, maar 
kan niet al het stof opzuigen 
omdat de velgen dicht zijn en de 
onderafzuiging daarom niet 
optimaal zijn werk kan doen. 
Sinds 2019 zijn de wielen 
chemisch gestript. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe inhalatoire en huidblootstelling aan 
chroom-6 houdend schuurstof.  

Directe inhalatoire en huidblootstelling aan 
chroom-6 houdend schuurstof. 

Directe inhalatoire en 
huidblootstelling aan chroom-6 
houdend schuurstof. 

PBM 
 

Geen adembescherming 
  

In 2000 werd geen adembescherming 
toegepast. 
Handschoenen en overall. 
Blenden wielen: snuitje en veiligheidsbril, de 
collega die er 2-3 meter naast stond droeg 
niets. 

Sinds 2016 wordt bij Remmen 
een aangedreven luchtkap 
gebruikt. 
Bij de Wielen gebruikt men 
sinds een paar jaar een passief 
half- of volgelaatsmasker. 
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Hygiëne Zie REPA algemeen: 
Er was een kleed/wasruimte. 
Er werd niet gegeten of gedronken op de 
werkplek. Wel werd er gerookt. 
Men at in blauwe overall in de H-kantine. 
Tussendoor en in de avond at men in de 
pauzeruimte binnen het gebouw. 

H14: Schoonmakers met veegwagens met 
borstels, het stof stuift op. Dit was al vanaf 
begin H14 in 1992. 
In H14 werd tot 2020 nog af en toe op de 
werkplek gegeten. 
Medewerkers hebben een persoonlijke 
kledingkast. 

H14: Schoonmakers met 
veegwagens met borstels, het 
stof stuift op. Dit was al vanaf 
begin H14 in 1992. 
In H14 werd tot 2020 nog af en 
toe op de werkplek gegeten. 
Medewerkers hebben een 
persoonlijke kledingkast. 

 

 

2019: Afdeling Wheels&brakes, corrosie verwijderen m.b.v. blenden. 
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CS Composiet medewerker (vanaf 1992) 

Functienamen: Composiet medewerker, (Allround) Employee Composites, Specialist Composite. 

 
Taken: 

Er zijn vier deelspecialismen bij composieten. Bij het specialisme ‘abradable seal’ worden geen chroom-6 taken uitgevoerd.  
De blootstelling aan chroom-6 kwam met name voor bij het schuren. Het kwam voor dat chroom-6 houdende lagen geschuurd moesten worden, het werd 
wel steeds minder door de jaren heen (minder schuren en minder chroom-6). Tot begin jaren 2000 zat bijna overal chroom-6 op, ook op het composiet. Tot 
einde van de HMV (2013) geregeld veel schuurwerk van flappen en panelen. 
 

 Periode 1992 - 2004 
 

2004 - 2013 
(2004 TNO-cabine in 
gebruik) 
 

2013 - 2019 
(2013 HMV uitbesteed) 

2019 - nu 

Locatie Achterbouw H14, begane 
grond 
Schuurwerkzaamheden in 
de werkplaats 

Achterbouw H14, begane 
grond 
Schuurwerkzaamheden in 
composieten schuurcabine 
(TNO-cabine), soms ook in 
de werkplaats of in de baai.  

Achterbouw H14, begane 
grond  
Sinds 2014 wordt alleen in 
de composieten 
schuurcabine (TNO-cabine) 
geschuurd. 

Achterbouw H14, begane 
grond  
Recent: Fancoil-composiet 
reparaties H14 bgg, tegen 
baai 3 aan, in de ruimte 
tegenover de 
Schilderswerkplaats 

Taken met chroom-6 
en tijdsbesteding 

Schuren aan chroom-6 
houdende oppervlakte 
lagen. Op flapdelen zat de 
gele chroom-6 houdende 
hechtprimer. Dat moest 
eraf geschuurd worden. Er 
waren ook panelen waar 
het op zat.  
 
 

Schuren aan chroom-6 
houdende oppervlakte 
lagen. Op flapdelen zit de 
gele chroom-6 houdende 
hechtprimer. Dat moest eraf 
geschuurd worden. Er 
waren ook panelen waar het 
op zat.  
 
 

Vanaf het einde van het 
HMV 747 (2013) geen 
chroom-6 meer op 
kunststoffen gespoten. 
Soms komt men nog wel 
chroom-6 houdende lagen 
tegen (oudere lagen of van 
derden). 
 
 

Anno 2021 komen de 
composietmedewerkers 
nauwelijks chroom-6 
houdende lagen tegen. 
Sinds 2019/2020 is het 
verboden in de 
composieten schuurcabine 
chroom-6 houdende 
onderdelen te bewerken.  
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Uit het groot onderhoud 
van de 747 kwamen zeker 
100 panelen die helemaal 
kaal geschuurd moesten 
worden.  
Er werd door meerdere 
personen tegelijk de hele 
dag door geschuurd.  
Overall gemiddeld ca 2 uur 
per persoon per dag 
schuren. 

Uit het HMV 747 kwamen 
zeker 100 panelen die 
helemaal kaal geschuurd 
moesten worden.  
Er werd door meerdere 
personen tegelijk de hele 
dag door geschuurd.  
 
Overall gemiddeld ca 2 uur 
per persoon per dag 
schuren. 

Schuren ongeveer 1 uur 
per dag per persoon, 5 keer 
per week. Het gaat om 
kleine oppervlakken, setjes 
van 10. 
Composietmedewerkers 
schuren veel minder dan 
de werkplaatsschilders. 
 

Het werk wordt dan 
verplaatst naar de 
werkplaatsschilders in de 
TNO schuurcabine. 
 
Geen blootstelling meer 
voor 
Composietmedewerker 

Werkomstandigheden Achterbouw begane grond 
In eerste instantie geen 
afzuiging, later 
puntafzuigingen (beperkt 
effectief).  
Veel omgevingsstof door 
werkzaamheden schilders 
(schuurstof en spuitnevel) 
en van plaatwerkers. 

De TNO schuurcabine is 
uitgerust met push-pull 
ventilatie en 
puntafzuigingen. 
Bronafzuiging op de 
schuurmachines is nooit 
goed in gebruik geweest: 
het schuren van 
kunststoffen is een 
precisiewerk. Het is lastig 
om de bronafzuiging op de 
schuurmachine te gebruiken 
omdat het kapje rondom de 
schuurschijf het zicht op het 
werkstuk belemmert. En 
ook omdat het op 
rondingen niet goed werkt.  
Omstandigheden 
werkplaats: puntafzuigingen 
(deels) en stofzuiger en 
schuurmachine met slang  

In 2016/2017 is de 
composietenschuurcabine 
ge-upgrade. Toen is de 
cabine afgekoppeld van de 
centrale 
luchtbehandelingsinstallati
e en voorzien van een 
eigen unit. En recent is een 
nieuw voorportaal 
geplaatst 
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Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe blootstelling aan 
chroom-6 houdend 
schuurstof.  
Indirecte blootstelling aan 
schuurstof en/of spuitnevel 
van schilders en 
plaatwerkers. 

Directe blootstelling aan 
chroom-6 houdend 
schuurstof  

Incidenteel directe 
blootstelling aan chroom-6 
houdend schuurstof 

Geen directe blootstelling 
aan chroom-6. 

PBM 
 

Halfgelaatsmasker,  
Rond 2000 introductie 
wegwerpoverall. 
Adembescherming - niet 
consequent toegepast  

Halfgelaatsmasker en 
wegwerpoverall  
 
Adembescherming - niet 
consequent toegepast 

Vanaf 2014 proflow 
beschikbaar. Extra 
aandacht voor bewustzijn 
van risico’s bij het werken 
met Chroom-6. 
Adembescherming - niet 
consequent toegepast 

Vanaf 2014 proflow 
beschikbaar. Extra 
aandacht voor bewustzijn 
van risico’s bij het werken 
met Chroom-6. 
Adembescherming - niet 
consequent toegepast 

Hygiëne De persoonlijke hygiëne is beter dan bij de CS plaatwerkers, omdat de ruimte gezien het werken met composieten heel 
schoon en stofvrij moet zijn.  
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2018 (links) Schuurcabine afdeling composiet, (rechts) plakfolie voor roldeur.  

Bron: Rapport RPS ‘Blootstellingsonderzoek chroomVI en zware metalen Hangar 14 Component Services 18080088RAH’ 

  

  



 

139 
Bijlagen bij: Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6 KLM-groep december 2021 

CS AVV/CCI wasserij medewerker   
 
Functienamen: AVV/CCI wasserij medewerker, medewerker wasserij, Employee Cleaning & Crack Controller, Employee Cleaning & Rotopeen 
 
Taken: 
In de wasserij kan blootstelling aan chroom-6 voorkomen door gritstralen van onderdelen met chroom-6 houdende verf. Gritstralen gebeurt in semi-
geautomatiseerde gritkasten.   
Blootstelling bij het gritten kan plaatsvinden door: 
- Lekken van de machine 
- Af en toe een puls voor de filters (soort overdruk), dan komt het stof met de lucht mee 
- De deuren te snel open te doen, voordat de nadraaitijd over is  
- Een defecte handschoen  
- Een calamiteit die opgelost wordt door eigen medewerkers 
 
Daarnaast enige tijd gritstralen met mobiel apparaat met borstel 
 
Ook kan men worden blootgesteld bij het vervangen van de stofzakken van filterinstallatie van de gritmachines (tot 2019). Soms gebeurde dat zonder PBM 
te gebruiken.  
Sporadisch wordt Alodine aangebracht met een kwast of stift.  
 

 Periode 1970 - 1992 1992 - 2020 2021 

Locatie REPA Achterbouw H14, begane grond Achterbouw H14, begane 
grond 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Gritstralen van chroom-6 
houdende onderdelen in 
semiautomatische gritkasten. 
(1984): Per persoon ca 8 uur per 
week; tijdens HMV 3 avonden 
overwerk per 5 weken  
 
Vervangen van stofzakken van 
de gritkasten.  

Gritstralen van chroom-6 houdende onderdelen 
in semiautomatische gritkasten. 
Per persoon ca 8 uur per week, na afloop HMV 
(2013) minder intensief. 
 
Vervangen van stofzakken van de gritkasten. Tot 
2019. 
Alodine aanbrengen met een kwast of stift 
(sporadisch, kortdurend). 

Gritstralen van chroom-6 
houdende onderdelen m.b.v. 
grit-robot en met 
semiautomatische gritkast. 
 
Per persoon wordt ongeveer 2 
keer per week 1 - 1,5 uur per 
dag gegrit. 
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Alodine aanbrengen met een 
kwast of stift (sporadisch, 
kortdurend) 

Naast het werken met de semi-
geautomatiseerde gritkasten is ook een korte 
periode handmatig gestraald met een mobiel 
apparaat: Gritstralen van stalen delen met 
aluminiumoxide met een mobiel straalapparaat 
met een borstel erachter. Er zat ook chroom-6 
op de delen, bijvoorbeeld op kleine tracks waar 
corrosie op zat.  
Een set van 8 flaptracks in de maand. Minimaal 
1 uur per flaptrack. Werd gedaan in ruimte met 
gordijn, met ruimteafzuiging. 

Alodine aanbrengen met een 
kwast of stift (sporadisch, 
kortdurend). 
 

Werk-
omstandigheden 

Gritwerkzaamheden werden tot 
1984 uitgevoerd in een apart 
gebouwtje naast de REPA. Geen 
ruimteventilatie. Betonnen 
vloer.  
Klimaat- en luchthuishouding 
was slecht in de REPA. 

Zelfde gritkasten als in REPA, meeverhuisd naar 
H14.  
In H14 is een roostervloer. 
Ruimteafzuiging onvoldoende bij gritkasten. In 
2020 afgekeurd. Er is toen een vuil/schoon-
scheiding aangebracht met een sluis. 
Ruimteventilatie bij gritstralen met mobiel 
straalapparaat.  

In 2020 is een nieuwe grit-
robot geplaatst. Deze vervangt 
één van de twee 
semiautomatische gritkasten. 
De andere is nog in bedrijf 
omdat niet alles in de robot 
kan. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe inhalatoire en 
huidblootstelling aan chroom-6 
houdend gritstraalstof  

Directe inhalatoire en huidblootstelling aan 
chroom-6 houdend gritstraalstof 

Incidenteel blootstelling bij 
incidenten (lekkages, 
storingen).  

PBM Geen adembescherming. 
Handschoenen: zwart, wat stug. 
 

Sinds de overgang naar H14 werden er witte 
stofkapjes toegepast bij het gritten.  
Vanaf 2010: maskers met aangedreven lucht 
met filters en witte overalls. 
Handschoenen: groene neopreen 
handschoenen 

Maskers met aangedreven 
lucht met filters en witte 
overalls. 
Handschoenen: groene 
neopreen handschoenen 

Hygiëne REPA: 
Eten en drinken apart. Handen 
wassen. Niet roken. Werd streng 
opgelet.  

H14: 
Minder controle op naleven regels (roken, eten 
drinken, hygiëne etc.) 
Schoonmaken gritruimte op afroep 
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Schoonspuiten met lucht (in 
wasruimte) 
Elke dag de bezem erdoor in de 
gritruimte (geen perslucht). 
Er was geen stofzuiger. 

Er werd wel eens gebruik gemaakt van 
handperslucht om de wielen en randen van de 
gritmachine schoon te blazen. 

 

Hieronder foto’s van het straalapparaat in de ruimte van de technische installatie van de TNO-cabine 
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2018 (links) Straalcabine, (rechts) wiel wat behandeld is met afbijtmiddel en daarna gestraald wordt  

Bron: RPS Blootstellingsonderzoek chroomVI en zware metalen Hangar 14 Component Services 18080088RAH 
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CS Onderstellen medewerker (2004-2010) 
 

Functienamen: Onderstellen heette ook wel Stijlen, (14)) Maakt deel uit van CS Mechanics 

 

Locatie: H14 achterbouw  
In 2004 is een aparte onderstellen afdeling (landinggear shop) opgericht in H14 als onderdeel van OMRA. Maar de afdeling bleek te klein om levensvatbaar 
te zijn. Rond 2010 is de afdeling weer opgeheven. 
De onderdelen van de onderstellen werden uitgebouwd en vervolgens eerst in de wasserij gestript. Overal zit primer en verf op. Ook op onderstellen. Na 
het chemisch strippen werden de onderdelen naar de onderstellenshop gebracht. Als er nog wat restjes sealant of verf op zat, dan werd dat daar 
weggehaald door middel van slijpen of schuren. Het werk met chroom-6 was daarom niet intensief. 
Het werk omvatte uit elkaar halen van onderdelen, metingen doen en verslagleggen. Al het onderhoud van een gear-onderdeel werd vastgelegd. Er was 
veel administratie en weinig fysiek werk. De componenten gingen naar de desbetreffende shops voor onderhoud. 
Vanaf 2014 is het werk aan de onderstellen helemaal uitbesteed. 
 
Tijdsbesteding 
Er is minimaal gewerkt met chroom-6, omdat het eerst in de wasserij werd gestript. 
Werkzaamheden, beheersmaatregelen en omstandigheden vergelijkbaar met de rest van de Mechanics/OMRA. 
 

CS Stoffeerder (Multiskilled functie tot 2003)  
 

Functienamen: Bekleder, stoffeerder, medewerker beklederij. 

 
De beklederij was eerst gevestigd in de REPA. Er was een dependance in H11, waar het HMV was. Vanaf 1992 tot nu zit de beklederij in H14 (Achterbouw 
begane grond). 
 

De stoffeerders bekleedden zijwandpanelen en plafonds. Verder vervingen ze ook gordijnen, de hoezen voor de stoelen en andere cabine onderdelen. Bij 
de bekleedwerkzaamheden zelf vond en vindt geen blootstelling aan chroom-6 plaats. 
Stoffeerders werken vooral met lijmen en sealants. De betreffende producten bevatten geen chroom-6. 
Medewerkers die alleen stoffeerderij werkzaamheden uitvoeren zijn niet regulier aan chroom-6 blootgesteld geweest. 
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Multiskilled functie (vanaf de jaren ’70 tot 2003): 
In de tijd dat de afdeling in de REPA was gevestigd is de functie multiskilled geworden. In dit kader hielpen de stoffeerders de schilders vaak met schuren 
van chroom-6 houdende verflagen en spuiten met chroom-6 houdende verf. Dit heeft geduurd tot 2003.  
Dit vond onder andere plaats in de schilderswerkplaats van H11 baai 1. Heel grote delen gingen naar de REPA (zoals stoelen) en later naar H14. De andere 
delen werden in een geïmproviseerde spuitcabine (oftewel de schilderswerkplaats van H11) gespoten. Er was afzuiging, maar deze was beperkt. 
In H11 moesten de stoffeerders dagelijks verf spuiten. Ook in de REPA hielpen ze de schilders. 
25% van de tijd waren ze zelf aan het schuren en spuiten met chromaat houdende producten. De voorbewerking (kaal maken, plamuren, schoonmaken en 
repareren) nam veel meer tijd in beslag dan het spuiten zelf. De voorbereiding duurder bijvoorbeeld 2 uur en het spuiten 5 minuten. 
Sinds ongeveer 2003 verrichten de stoffeerders geen werkzaamheden meer met chroom-6. Zij helpen de schilders niet meer. 
 
 

 Periode 1970 – nu: 
Stoffeerder algemeen 

Ongeveer 1975 – 1992: 
Assistentie bij schilders 

1992 – 2003: 
Assistentie bij schilders 

Locatie Tot 1992 REPA en 
dependance in H11 
Vanaf 1992 H14 

Schilderswerkplaats baai 1 H11 en 
schilderswerkplaats in de REPA 

Schilderswerkplaats H14 begane grond 
achterbouw 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Bij het uitvoeren van 
stoffeerderij taken geen 
blootstelling aan 
chroom 6. 
 
Vanaf de tijd in de REPA 
tot 2003 was de functie 
multiskilled. Dat hield in 
dat de stoffeerders een 
deel van hun tijd (de 
tijdsduur wisselde) de 
schilders hielpen bij het 
schuren en spuiten van 
chroom-6 houdende 
verf (zie kolommen 
hiernaast) 

Schuren en spuiten met 
chromaathoudende producten. De 
voorbewerking (kaal maken, plamuren, 
schoonmaken en repareren) nam veel 
meer tijd in beslag dan het spuiten zelf.  
 
Heel grote delen gingen naar de REPA 
(zoals stoelen). De andere delen werden 
in een geïmproviseerde spuitcabine 
(oftewel de schilderswerkplaats van H11) 
gespoten. 

Schuren en spuiten met chromaathoudende 
producten. De voorbewerking (kaal maken, 
plamuren, schoonmaken en repareren) nam 
veel meer tijd in beslag dan het spuiten zelf.  
 
Alle schuur- en spuitwerkzaamheden vonden 
plaats in de schilderswerkplaats in H14. 
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Werk-
omstandigheden 

 Schuurwerkzaamheden zonder afzuiging 
op de schuurmachine. Matig tot slecht 
functionerende puntafzuigingen. Ook bij 
de spuitwand/spuitcabine was afzuiging 
beperkt. 

Schuren in ruimte tegenover de 
schilderswerkplaats. Ruimteventilatie. 
Slechtwerkende puntafzuiging aan centrale 
stofzuiger. 
Ook bij de spuitwand/spuitcabine was 
afzuiging beperkt. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

 Directe blootstelling aan chroom-6 
houdend schuurstof en verfnevel 
Slecht functionerende voorzieningen 
waardoor zeer vaak indirect blootstelling 
aan schuurstof en/of spuitnevel van 
collega’s.  
Huidblootstelling door schuurstof en 
verfnevel. 
Tot 1992 wordt ingeschat dat sprake was 
van dagelijkse pieken in de blootstelling 
boven 20 µg/m3. 

Directe blootstelling aan chroom-6 houdend 
schuurstof en verfnevel 
Slecht functionerende voorzieningen 
waardoor zeer vaak indirect blootstelling aan 
schuurstof en/of spuitnevel van collega’s.  
Huidblootstelling door schuurstof en 
verfnevel. 
Van 1992 tot 2003 wordt ingeschat dat 
wekelijks pieken in de blootstelling boven 20 
µg/m3 voor kwamen, omdat sindsdien steeds 
meer afzuiging en adembescherming werd 
toegepast 

PBM 
 

 REPA: Spuiten - 
beperkt halfgelaatsmasker. Bij schuren: 
geen.  
  
H11: Tot 1982 - geen.  
Erna spuiten in cabine: wit grofstof kapje  
Spuiten bij waterscherm: geen  
Schuren: geen.  
Rond 1990 halgelaatsmaskers 
beschikbaar voor spuiten en schuren.  
Bivakmuts om te beschermen tegen 
schuur- en spuitstof. Zuurvrije vaseline 
rond de ogen. 

Spuiten: 2001 mede door slecht functioneren 
spuitwand, overgaan op volgelaatsmaskers 
voor schuren en spuiten. Nog niet correct en 
goedwerkend.  
Schuren: Collega die hielp om delen te 
draaien: geen  
Adembescherming meteen na schuren 
afgezet.  
Tot intro volgelaatsmaskers: bivakmuts om te 
beschermen tegen schuur- en spuitstof. 
Zuurvrije vaseline rond de ogen.  
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Hygiëne  Zie REPA algemeen: 
Er was een kleed/wasruimte. 
Er werd niet gegeten of gedronken op de 
werkplek. Wel werd er gerookt. 
Men at in blauwe overall in de H-kantine. 
Tussendoor en in de avond at men in de 
pauzeruimte binnen het gebouw. 
 
Werkomgeving reinigen met bezem en 
perslucht.  
REPA: eten en drinken in pauzeruimte.  
H11 eten en drinken in kantine en op de 
werkplek. In de schilderswerkplaats werd 
gerookt.  
Kleding wassen via KLM (niet iedereen 
maakt hier gebruik van). 
Bij elkaar en zichzelf met perslucht de 
kleding vaak gereinigd.   
Met vervuilde kleding in restaurant.  
Eten en drinken op de werkplek.  
Roken op werkplek tot 2004.  

Medewerkers hebben een persoonlijke 
kledingkast. 
 
Werkomgeving reinigen met bezem en 
perslucht.  
Bij elkaar en zichzelf met perslucht de kleding 
vaak gereinigd.   
Met vervuilde kleding in restaurant.  
Eten en drinken op de werkplek.  
Roken op werkplek tot 2004.  
Kleding wassen via KLM (niet iedereen maakt 
hier gebruik van). 
 

 

Foto’s: zie foto’s bij Functieblad Werkplaatsschilder 
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CS Galley-interior medewerker 
 
Functienamen: Galley-interior medewerker  
 
Het onderhoud aan de vloeren en galleys etc. ging vanaf de Airframe plaatwerkerij H11 in 1992 naar de 2e etage van H14. Dit gedeelte maakt sinds dat 
moment in 1992 onderdeel uit van Component Services. Het heette de Galley en Interior afdeling.  
 
Er zijn verschillende ervaringen over op welke interieurdelen/galleys/vloeren chroom-6 zat. Er zat in ieder geval wel een chroom-6 houdende laag op de 
cargo vloeren. De vloeren werden gespoten in de schilderswerkplaats bij de galley-interior werkplaats. Tot 2002 werden klinknagels schoongeschuurd. 
Verder lijkt het beperkt toegepast. 
 
In 2010 is de afdeling opgeheven. 
 

  Periode 1992-2010 

Locatie H14 2e etage achterbouw 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Lassen en slijpen (met name aluminium, weinig RVS) 
Chroom-6 houdende verf aanbrengen met kwast (grote delen zoals de vloerdelen gaan echter naar de schilder) 
Chroom-6 houdende sealant verwijderen en aanbrengen 
Boren, klinken in chroom-6 houdende lagen (vloeren) 
Schuren chroom-6 houdende lagen, waaronder vloerdelen en verf op klinknagels. Rond 2002 zijn de vloerdelen in 
schuurcabines geschuurd door de schilders. Daarna was het schuurwerk voor de galley-medewerkers niet heel 
intensief.  

Werk-
omstandig-
heden 

Er was sprake van bronafzuiging met mobiele afzuigarmen, maar dat was aangesloten op de LBK en daarmee weinig 
effectief. 
Bij schoonschuren klinknagels tot 2003 alleen ruimte-ventilatie. 
Rond 1995 zijn er oranje stofzuigers gekomen. Deze waren niet zo effectief.   
Rond 1999 grote kiekens stofzuigers aangeschaft om bij schuren te houden.   
Laatste paar jaar stofzuigers met HEPA-filters.  

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe blootstelling door eigen werk. Pieken bij het schuren van chroom-6 houdende lagen (bijvoorbeeld cargo 
vloeren). Huidblootstelling door contact met sealant en stof. 
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PBM 
 

Bij de start van H14 hadden de werkplaatsplaatwerkers van de galley afdeling geen adembescherming, later wel.  
Er werden handschoenen gebruikt voor het werken met sealant. 
Lassen: Reguliere laskap, nog geen luchttoevoer 

Hygiëne Geen bijzonderheden 

 

CS Stoelen medewerker 
 
Functienamen: CS Stoelen medewerker, medewerker (crew) seats  
 
In de REPA waren interieurs en stoelen één dezelfde afdeling. Hier werden alle stoelen onderhouden (economy en business): pax, cabine en cockpit. In H14 
is de afdeling in tweeën gesplitst: interieur en stoelen. De afdeling stoelen is verder opgesplitst in pax stoelen en bemanningsstoelen. Momenteel worden 
alleen nog bemanningsstoelen onderhouden. 
 
Er zijn cockpit/bemanningsstoelen (geweest) met een chroom-6 houdende laag. Het is in het onderzoek niet helemaal helder geworden op welke stoelen 
een chroom-6 houdende laag zat. Groot schuur- of schilderwerk werd uitbesteed aan de schilders. Op de stoelenafdeling werden en worden alleen kleine 
plekjes bijgewerkt. 
  

 Periode 1970 - 1992 1992-2021 
(1992 naar H14) 

Locatie REPA H14 achterbouw 2e etage 

Taken met chroom-
6 en tijdsbesteding 

Schuren verflagen (kleine oppervlakken, tijdsduur beperkt. 
Incidenteel verf aanbrengen met kwast. 

Schuren verflagen (kleine oppervlakken, tijdsduur beperkt). Er 
wordt steeds minder geschuurd.  
Incidenteel verf aanbrengen met kwast. 

Werk-omstandig-
heden 

Er is geen sprake van afzuiging Er is geen sprake van afzuiging 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe blootstelling door eigen werk. Zeer beperkt, niet elke 
stoel is voorzien van chroom-6 laag en er worden alleen kleine 
plekjes bijgewerkt. 
Huidblootstelling door contact met schuurstof. 

Directe blootstelling door eigen werk. Zeer beperkt, niet elke 
stoel is voorzien van chroom-6 laag en er worden alleen kleine 
plekjes bijgewerkt. 
Huidblootstelling door contact met schuurstof. 

PBM Geen adembescherming Adembescherming niet consequent toegepast 

Hygiëne Reguliere schoonmaak Reguliere schoonmaak, geen speciale stofzuiger 



 

149 
Bijlagen bij: Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6 KLM-groep december 2021 

 

CS Toiletten medewerker 
 
Functienamen: CS Toiletten medewerker, medewerker Water & Waste 
  

 Periode 1970 - 1992 1992 - 2021 
(1992 naar H14) 

Locatie REPA H14 achterbouw  

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Uitboren schroeven  
Schuren chroom-6 houdende verflagen 
Met kwast aanbrengen chroom-6 primer 

Uitboren schroeven  
Schuren chroom-6 houdende verflagen 
Met kwast aanbrengen chroom-6 primer 

Werk-
omstandig-
heden 

Er is geen sprake van afzuiging Er is een schuurcabine 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe blootstelling door eigen werk. Voor zover bekend 
werd bij de toiletten meestal niet met chroom-6 gewerkt, 
behalve bij het losboren van chroom-6 houdende 
onderdelen. Het schuren van chroom-6 en aanbrengen 
van chroom-6 houdende primer is en was zeer beperkt. 
 
Huidblootstelling door contact met stof. 

Directe blootstelling door eigen werk. Voor zover bekend 
werd bij de toiletten meestal niet met chroom-6 gewerkt, 
behalve bij het losboren van chroom-6 houdende 
onderdelen. Het schuren van chroom-6 en aanbrengen van 
chroom-6 houdende primer is en was zeer beperkt. 
 
Huidblootstelling door contact met stof. 

PBM 
 

Geen adembescherming Adembescherming niet consequent toegepast 

Hygiëne Reguliere schoonmaak Reguliere schoonmaak 
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CS Leidinggevende werkplaatsschilders 

 

Functienamen: CS Werkplaatsschilder, Aircraft components team 1 t/m 3 SPL/VR 
De werkplaatsschilders schuren en schilderen vliegtuigonderdelen. Het gaat om grotere delen zoals hoogteroeren, richtingsroeren (flaps), cones, radomes, 
kano’s, pylons, velgen en kleinere delen in de vorm van instrumenten. 
 
Vanaf 1972 is aan vliegtuigdelen gewerkt in de REPA, gebouw 239, waar o.a. de wielen, remmen, bande en onderstellen werden verwerkt. In 1977 is 
hangaar 11 in gebruik genomen, met in baai 1 een separate schilderswerkplaats. Daar werden de overige vliegtuigdelen verwerkt die van het toestel 
afgehaald werden. 
 
In 1992 is hangaar 14 in gebruik genomen eveneens twee schilderswerkplaats voor vliegtuigdelen: 

- op de 2e etage voor de interieurdelen zoals galleys en vloeren en  
- op de begane grond voor de overige delen. Daar werden de werkzaamheden van voorheen de REPA en hangaar 11 baai 1 gebundeld. In 1995 is 

daar het werk aan de instrumenten van de IERA (MRO) aan toegevoegd. 
 

De voorliggende functieblad betreft de werkplaatsschilders exclusief de schilders die in de werkplaats van de MRO werkzaam waren. Dat is in 
een separaat functieblad beschreven.  
 

 Periode 1970 – 1992 1992 - 2003 
 

2003 –2013  
(TNO-schuurcabine 
in gebruik 2003)  

2013 – 2018  
(einde HMV) 
  

2018 – heden 
(Chroom-6 vrije 
primer voor velgen) 

Locatie SWP REPA gebouw 
239 

SWP H14 begane 
grond 

SWP H14 begane 
grond 

SWP H14 begane 
grond 

SWP H14 begane 
grond 
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Taken met chroom-6 
en tijdsbesteding 

Geen informatie over 
het werk(plek) van 
de leidinggevende.  
 
 

Leidinggevende een deel 
van de dag aanwezig in de 
schilderswerkplaats en de 
schuurruimte er 
tegenover. 

Leidinggevende 
een deel van de 
dag aanwezig in de 
schilderswerkplaats 
en de schuurruimte 
er tegenover. 

Leidinggevende 
een deel van de 
dag aanwezig in 
de schilders-
werkplaats en de 
schuurruimte er 
tegenover. 

Leidinggevende een 
deel van de dag 
aanwezig in de 
schilderswerkplaats 
en de schuurruimte 
er tegenover.  

Werkomstandigheden REPA gebouw 239 
tot 1992. Een 
afgescheiden SWP 
met waterscherm. 
De velgen op platte 
kar, schilders liepen 
om velgen heen, dus 
spoten verf deels van 
de afzuiging vandaan 
en stonden tussen 
waterscherm en 
werkstuk. 
Schuren in een 
aparte cabine. 

Twee spuit-cabines en 
een spuitwand. 
Door vorm bij velgen 
spuiten terugslag van verf. 
Eerste jaren konden tafels 
voor velgen niet draaien. 
Schilders stonden tussen 
werkstuk en spuitwand. 
Spuitwand functio-neerde 
slecht en was niet 
afgesloten. In 1998 is de 
spuitwand gescheiden van 
de 
voorbehandelingsruimte. 
Tevens de 
luchthuishouding 
verbeterd, maar 
overstroom naar 
voorruimte bleef. 
Schuren in ruimte 
tegenover de SWP. 
Ruimteventilatie. 
Slechtwerkende 
puntafzuiging aan 
centrale stofzuiger. 

Spuitcabines en 
spuitwand werkten 
beter dan bij start 
in 1992, maar nog 
niet optimaal. 
 
Schuren in TNO-
cabine. Ruimte 
ventilatie push pull, 
roostervoer, 
vuil/schoonsluis, 
deels 
bronafgezogen 
gereedschap. 

Spuitcabines en 
spuitwand verder 
verbeterd, maar 
nog niet optimaal. 
 
Schuren in TNO-
cabine.  
Bronafzuiging bij 
schuren werkt 
goed op vlakke 
delen, niet op 
ronde delen. 
 
2015 
Verfmengruimte 
gemodificeerd. 

Spuitcabines en 
spuitwand verder 
verbeterd, maar nog 
niet optimaal. 
Sluis geplaatst. 
Spuitereiningen 
machinaal. 
 
Schuren in TNO-
cabine.  
 
Bronafzuiging bij 
schuren werkt goed 
op vlakke delen, niet 
op ronde delen. 
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Blootstelling 
(karakteristiek) 

Indirecte 
blootstelling aan 
verfnevel en 
schuurstof door werk 
van de schilders, in 
de werkplaats en 
schuurruimte , door 
slecht 
functionerende 
afzuiging. 

Indirecte blootstelling aan 
verfnevel en schuurstof 
door werk van de 
schilders, in de werkplaats 
en schuurruimte , door 
slecht functionerende 
afzuiging. 

Indirecte 
blootstelling aan 
verfnevel en 
schuurstof door 
werk van de 
schilders, in de 
werkplaats en 
schuurruimte , 
door slecht 
functionerende 
afzuiging. 

Indirecte 
blootstelling aan 
verfnevel en 
schuurstof door 
werk van de 
schilders, in de 
werkplaats en 
schuurruimte , 
door slecht 
functionerende 
afzuiging. 

Indirecte 
blootstelling aan 
verfnevel en 
schuurstof door werk 
van de schilders, in 
de werkplaats en 
schuurruimte , door 
slecht 
functionerende 
afzuiging. 

PBM REPA: 
Geen informatie 

Geen Geen Geen Geen 

Hygiëne Werkomgeving 
reinigen met bezem 
en perslucht. 
 
REPA: eten en 
drinken in 
pauzeruimte. 

Werkomgeving reinigen 
met bezem en perslucht. 
 
Ook eten en drinken op 
de werkplek. 
Roken op werkplek tot 
2004. 

Werkomgeving 
reinigen met 
bezem en 
perslucht. 
 
Ook eten en 
drinken op de 
werkplek. 
Roken op werkplek 
tot 2004. 

Werkomgeving 
reinigen met 
bezem en 
perslucht 
 
Ook eten en 
drinken op in 
kantine, deels nog 
op werkplek. 

Werkomgeving 
reinigen met bezem 
en perslucht 
 
Door corona, weer 
eten en drinken op 
de werkplek. 
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Engine Services 
 

KLM Engine services wordt ook de motorenshop genoemd.  

In de motorenshop worden zowel motoren van KLM als van derden onderhouden. Het betreft grote gasturbinemotoren van onder meer General Electric: 

de CF6-50, de CF60-80C2 en de CF6-80E1 series alsmede van CFMI de kleinere CFM56-7b. Deze laatste is de motor van de 737 Next Generation vloot. 

Behalve motoronderhoud worden ook reparaties uitgevoerd aan motor- als vliegtuigonderdelen en accessoires. Door de jaren heen zijn de type motoren 

die in onderhoud warenaangepast aan de motoren die binnen KLM in gebruik zijn. 

Vliegtuigmotoren hebben op basis van het aantal draaiuren, periodiek onderhoud nodig. Bij dit onderhoud wordt de motor gedemonteerd door de 

monteurs. De onderdelen worden gereinigd en gecontroleerd op scheuren en andere beschadigingen. Per onderdeel wordt zo nodig een herstelprogramma 

uitgevoerd. Dit herstelprogramma kan vragen om het wegwassen of gritten van lagen, het aanbrengen van lagen metaal of verf en vervangen of aanpassen 

van onderdelen. 

Bij diverse werkzaamheden als gritten, galvaniseren, plasmaspuiten, slijpen, polijsten en lassen kan chroom-6 houdend materiaal vrijkomen. 

Tot 2004 was de motorenshop gehuisvest in gebouw 400 op Schiphol-Oost. Gebouw 400 was vanaf de zestiger jaren in gebruik en speciaal gemaakt voor 

het onderhoud van vliegtuigmotoren. 

In de ruimte waren de benodigde functionaliteiten aanwezig zoals: 

- Een (de-)montage afdeling 

- Een wasserij/gritterij 

- Scheurcontrole/inspectie 

- Een bankwerkerij en lasserij 

- Een plasma afdeling 

- Een galvanische afdeling 

- Een deel met werkbanken voor componenten 

- Een hal voor de grote machines (bv draaibanken) 

- Magazijn 

- Sanitair 
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Gebouw 400 had een spuitcabine en een aantal gritcabines. De las- en bankwerkplekken werden van elkaar afgeschermd met gordijnen. In de loop dan de 

tijd (rond 1990) kwamen er losse afzuigarmen beschikbaar voor de werkbanken. Het gebruik ervan was verre van consequent. 

Adembescherming kwam eveneens rond 1990 beschikbaar. Het betrof vooral de wegwerpmaskers. In de loop van jaren werden betere maskers 

beschikbaar gesteld en nam het bewustzijn voor gebruik toe. 

Eind 2004 heeft Engine Services een nieuwe behuizing gekregen: het hoofdgebouw voor assembly, disassembly en repair (410), een apart gebouw voor de 

galvanische afdeling (415) en een kantoor (411). Ook de proefbank (gebouw 420) en gebouw 405 voor motoropslag behoren bij Engine Services. 

Op dit moment heeft de motorenshop een omvang van ongeveer 40.000 m2 verdeeld over twee verdiepingen en diverse van elkaar afgeschermde 

afdelingen. 

Op basis van de RI&E’s en eerdere overzichten met plaatsen waar mogelijke blootstelling aan chroom-6 verwacht wordt nu of in het verleden is een lijst 

met functies van mogelijk blootgestelde gemaakt. 

Deze lijst omvat de volgende functies: 

1. Monteur MRO 

2. Wasser/gritter 

3. Schilder 

4. Inspecteur MRO 

5. Bankwerker 

6. Lasser 

7. Plasmaspuiter 

8. Medewerker Groot Machinale/Blades & Vanes 

9. Galvaniseur 

Voor deze functies is op basis van verdiepend onderzoek en interviews een nadere beoordeling van de blootstelling aan chroom-6 door de jaren heen 

gemaakt. 
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ES Monteur MRO 
 

Functienamen: Engine mechanic 

Taken:  
- Demonteren motoronderdelen en deze gereed maken voor inspectie. Repareren beplating van de omkasting van de motor.  
- Kleine reparaties aan onderdelen uitvoeren. 
- Monteren van motoronderdelen. 
- Incidenteel weghalen corrosie of chroom-6 aanslag op de motor. 

 

 Periode tot 2003 2004 - 2021 
 

Locatie: Gebouw 400 Gebouw 410 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Blootstelling aan chroom-6 is mogelijk tijdens het 
bewerken van de omkasting van de motor. De MRO-
monteur wordt sinds die tijd nauwelijks nog blootgesteld 
aan chroom-6.  
 

Idem  
De laatste jaren is er sprake van een geel/groene aanslag op 
onderdelen in de motor. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze 
aanslag 1 - 3% chroom-6 bevat.  
Het werk aan de fancoils werd tot 2010 door alle monteurs gedaan. 
Dit is in 2010 gecentraliseerd naar cabine z59.  

Werk-
omstandigheden 

In gebouw 400 centraal in de hal gewerkt nabij 
werkbanken en lassers. Er was geen sprake van actieve 
afzuiging van de ruimte.  

In gebouw 410 centrale locatie in de hal. Gebouw 410 is voorzien 
van actieve ventilatie. Bij specifieke werkzaamheden kan 
aanvullende lokale afzuiging gebruikt worden. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Incidenteel blootstelling bij schuren polijsten verflagen 
van de fancoils.  
 
 

Incidentele blootstelling bij chroom-6 houdende aanslag op de 
motor.   
Monteurs in z59 geregeld blootstelling aan chroom-6 mogelijk bij 
schuren, polijsten of aanbrengen primer of Alodine. 

PBM Werkhandschoenen beschikbaar. Adembescherming is 
vanaf ongeveer 1990 beschikbaar en werd nauwelijks 
gebruikt. 

Bij werk aan fancoil (vanaf 2010) in de z59cabine wordt 
adembescherming gebruikt (proflow). Voor die periode was gebruik 
van handschoenen en adembescherming heel wisselend. 

Hygiëne 
 

Werkkleding wordt via het werk gewassen. 
Er wordt geregeld gegeten en gedronken op de werkplek.  

Eten en drinken in coffee corner. Incidenteel ook op de werkvloer. 
Werkkleding: Overall wordt gewassen door KLM. 
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Demontage onderdelen motor door monteur 
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ES Medewerker wasserij 
 
Functienamen: Gritter, surface treatment cleaner 
 
Taken:  
Middels baden en straal kasten met natte of droge korrels schoonmaken van vliegtuigonderdelen.  
 

 Periode tot 2003 2004 -2021 
 

Locatie: Gebouw 400 Gebouw 410 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Gritten; verf en coating verwijderen. (Droog) gritten 
gebeurt 2-4 uur per dag. De één grit meer, de ander 
wast meer. 
 
Wassen; baden en natstralen in een kast (nat). 
 
Verfdeeltjes afspuiten nadat ze met afbijt zijn 
behandeld in hiervoor ingerichte open cabine. 

Idem 

Werk-
omstandigheden 

In gebouw 400 was de afdeling erg stoffig. Het werk 
werd door dezelfde persoon uitgevoerd, bij 
voorkeur vaste processen. Het principe van multi-
skilling is niet voor de gritwerkzaamheden 
ingevoerd. De medewerkers gaven aan de ruimte als 
sterk vervuild te hebben ervaren. Eind 1996 heeft er 
een grondige schoonmaak van onder tot boven 
plaatsgevonden. Eens in de twee weken worden alle 
horizontale vlakken van vloer tot plafond met een 
stofzuiger gereinigd. 
 

Sinds gebouw 410 gebeurt droog gritten in een afgeschermde 
ruimte, waarvan de deur automatisch sluit. Ook heeft de 
nieuwe ruimte centrale ventilatie. Wel is er af en toe storing 
in de afzuiging, waarbij doorgewerkt wordt. 
Bij het nat gritten komt damp vrij. De natgritmachines zijn 
niet aangesloten op afzuiging. 
 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Hoogste stofblootstelling bij het droog gritten.   
Huid-bloostelling bij natte taken (schoonmaak met 
baden en nat gritten. 

Droog gritten in principe in omkasting. Soms toch nog hoge 
blootstelling omdat er in de kast gewerkt wordt. 
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PBM Bij het droog gritten wordt soms wel en soms geen 
adembescherming gedragen Niet altijd genoeg 
middelen beschikbaar. Er moet samen gedaan 
worden met de beschermingsmiddelen.  
Werk wordt doorgaans gedaan in KLM-overall. 

Bij het droog gritten wordt adembescherming gedragen. 
Hiervoor is een proflow beschikbaar. Ook wordt vaak en 
halfgelaatsmasker met filters gebruikt. Bij het verwisselen van 
grit c.q. het vullen van de kast wordt nog steeds te weinig 
adembescherming gedragen. 
 
Men draagt een witte wegwerpoverall of KLM-overall. Om de 
kleding schoon te maken wordt gebruik gemaakt van een 
luchtpiefje. 
Het werk bij de baden wordt gedaan met blauwe Nitril 
handschoenen, maar zonder adembescherming. Wel draagt 
men een veiligheidsbril. Bij gritten worden zwarte Nitril 
handschoenen gebruikt. 

Hygiëne 
 

Werkkleding wordt via het werk gewassen. 
Eten en drinken op de werkvloer komt geregeld 
voor. 

Eten in drinken in principe buiten de werkruimte. Kleding 
wordt via KLM gewassen. 

 

                                

Afsluitbare droog grit cabine. Kleinere droog grit cabine 
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ES Schilder 
 

Functienamen: Schilder, verfspuiter, surface treatment skill  

Taken:  
De schilder van ES brengt een primerlaag aan op de centrale as van de vliegtuigmotor. Doorgaans betreft het werk vooral het aanmaken en spuiten van de 

primerlaag. Af en toe is polijsten nodig. Schuren hoeft nauwelijks omdat de as voorbewerkt aangeleverd wordt en de lagen nat in nat gespoten worden. 

 Periode tot 2003 2004 - 2021 
 

Locatie: Gebouw 400 Gebouw 410 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

De schilders van ES spuit primer op de centrale as van het 
vliegtuig.  
De as wordt gereinigd vrij van verf afgeleverd bij de schilder. Deze 
plaatst de as in de spuitcabine en reinigt de as met oplosmiddel. 
In de mengruimte wordt de verf aangemaakt en daarna verspoten 
in de spuitcabine. Het spuiten met chroom-6 houdende primer 
neemt 1 tot 2 uur/dag in beslag. 

Idem 

Werk-
omstandigheden 

De schuur- en droogcabine zijn voorzien van separate 
mechanische ventilatie. De ventilatie van de algemene 
werkruimte en de spuitcabine zijn gecombineerd uitgevoerd, 
zodanig dat de lucht vanuit een bovenzijde van de ruimte n de 
tegenovergestelde onderzijde van de spuitcabine wordt geblazen. 
Op deze wijze wordt in bijna de hele algemene werkruimte een 
cross-flow aan lucht veroorzaakt. Alleen de afplakhoek zit in een 
‘dode’ hoek. Hier worden onderdelen geplamuurd en afgeplakt, 
zonder het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Sommige onderdelen passen niet in de schuur-, spuit- en 
droogcabine en worden dus erbuiten behandeld. 
De centrale afzuiging werd zoveel mogelijk uitgezet vanwege de 
geluidsoverlast. 

De cabine verhuist mee van gebouw 400 naar 
gebouw 410. Wel is de spuitcabine 3 meter langer, 
zodat de te spuiten onderdelen er helemaal 
inpassen.  
In gebouw 410 is de afzuiging inde droogruimte 
altijd aan. 
De medewerkers hebben een werktafel in de hal 
buiten de spuitcabine of droogruimte. 
1x in de 3 weken worden de filters van de 
spuitcabine vervangen. 
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 Periode tot 2003 2004 - 2021 
 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Dagelijks blootstelling mogelijk bij schuren/polijsten en primer 
spuiten. Metingen van een half uur bij spuittaken geven 
blootstellingswaarden tussen 100 en 200 microgram/m3. 

Dagelijks blootstelling mogelijk bij schuren/polijsten 
en primer spuiten. 
Metingen gedurende de werkdag geven 
blootstellingen tussen 0,1 en 2 microgram/m3. 

PBM In 1989 waren al wel maskers beschikbaar, maar deze werkten 
niet naar behoren. De aansluiting van het masker op het gezicht 
was niet goed en de filterbussen zijn soms kapot. Ook waren de 
handschoenen niet bestand tegen sommige chemicaliën, zoals 
oplosmiddelen. 

Sinds 2018 wordt een volgelaatmasker gebruikt 
(proflow). Daarvoor werd doorgaans een 
halfgelaatsmasker met filterbusjes gebruikt (P2A2). 
Het filter zou 1x in de twee weken moeten worden 
verwisseld. Ook worden groene Nitril handschoenen 
en een wegwerpoverall gebruikt.  

Hygiëne 
 

Werkkleding wordt via het werk gewassen. 
Er wordt geregeld gegeten en gedronken op de werkplek.  

Eten in kantine. Drinken in coffee corner. 
Eten niet op de werkplek. 
Werkkleding: Overall wordt gewassen door KLM. 
Wegwerpoverall wordt gebruikt tijdens spuiten. 

         

Spuitcabine    Droogruimte 
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ES Inspecteur MRO 
 
Functienamen: Inspecteur 
 
Taken:  
Beoordelen gedemonteerde onderdelen op schade of slijtage. Waar nodig weghalen corrosie voor beoordelen onderdeel. Uitvoeren kleine reparaties. 
Opstellen plan voor reparatie.  
 

 Periode tot 2003 
 

2004 -2021 

Locatie: Gebouw 400 Gebouw 410 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Beoordelen van demonteerde onderdelen en uitvoeren 
kleine reparaties. Het werk omvat controleren, en 
slijpen aan metalen onderdelen uit de motor. 
- Visuele inspectie met administratie (6 uur/dag) 
- Slijpen/schuren om metaal kaal te maken (1 

uur/dag) 
- Uitvoeren kleine reparaties (1 uur/dag) 

Idem 

Werk-
omstandigheden 

In gebouw 400 naast laswerkplekken en bankwerkers. 
Afstand tot werkbanken was zo gering dat sprake was 
van hinder door geluid en stof van de werkbanken. 
Werkbanken afgeschermd met gordijnen en in de loop 
van tijd voorzien van lokale afzuiging. Veel invloed van 
indirecte blootstelling lassers en bankwerkers. 

In gebouw 410 grotere ruimte op de begane grond naast 
UHPW.  
Speciale cabine beschikbaar voor slijpwerk. 
Op de werkbank worden kleine werkzaamheden 
uitgevoerd. Nog regelmatig gebruik perslucht en bezem 
zonder adembescherming. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Incidenteel enige blootstelling mogelijk bij mechanisch 
bewerken hardmetalen onderdelen. 

Door aanwezigheid slijpcabine kan voor werk met 
verwacht vrijkomen van stof de cabine gebruikt worden. 

PBM Af en toe gebruik stofmasker (snuitje), wel 
handschoenen (leer) 
 

Geen gebruik adembescherming bij werkbanken, wel 
handschoenen (leer) bij werk aan werkbank. In slijpcabine 
wordt wel adembescherming gedragen. 

Hygiëne 
 

Werkkleding wordt via het werk gewassen. 
Eten en drinken op de werkvloer komt geregeld voor. 

Eten in drinken regelmatig in de werkruimte. Kleding 
wordt via KLM gewassen. 
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Foto 1: Werkbank.     Foto 2: Slijpcabine 
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ES Bankwerker 
 

Functienamen: Bankwerker, wasboy (volksmond). Valt onder de plant Repair, afdeling Surface treatment. Skill U. Ook onderdeel van de functie: Inspector 

all round. DRAS, PW1 

Taken:  
UHPW:   Het verwijderen van plasmacoating van onderdelen door middel van waterdruk met de UHPW. 

Bankwerken: Fan case repair, bewerken abradable seals, schilder- en boorwerkzaamheden aan fandiscs, RVS, staal, inconel en titanium lassen. 

Controle: Machinaal schuren, handmatig schuren, kwasten, blenden. 

 Periode tot 2003 2004 - 2021 
 

Locatie: Gebouw 400 Gebouw 410 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

UHPW: 
De UHPW wordt gebruikt om plasmacoating van 
onderdelen te verwijderen door middel van waterdruk. 
Dit gaat computergestuurd via een vast 
schoonmaakprogramma in een afgesloten cabine. De 
operator staat buiten de cabine. Er is geen handmatige 
voor- of nabehandeling. Er is een kleine en een grote 
cabine, beiden voorzien van centrale afzuiging. Chroom-6 
blootstelling vindt plaats bij openen omkasting (chroom-6 
houdende nevel) en schoonmaak rond de machine. 
Bankwerk: 
De werkzaamheden worden elke dag gedaan en bestaan 
uit het wegschuren van corrosie en wegslijpen van 
overtollig materiaal 4 - 6 uur/dag. Vooral de dremel 
wordt langdurig gebruikt. 
Werkzaamheden aan fan modules, het verwijderen van 
corrosie en behandelen met Alodine.  

Idem. 
Werk aan de fanmodules wordt vanaf 2010 uitgevoerd 
door twee monteurs in een cabine (Z59). 
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Werk-
omstandigheden 

De UHPW is in de loop der jaren onveranderd. 
In gebouw 400 op werkbanken afgeschermd met 
gordijnen en in de loop van tijd voorzien van lokale 
afzuiging. 
Afstand tussen de werkbanken was zo gering dat sprake 
was van hinder door geluid en stof van de overige 
werkbanken. 
Werkbanken afgeschermd met gordijnen en in de loop 
van tijd voorzien van lokale afzuiging. Veel invloed van 
indirecte blootstelling andere lassers en bankwerkers. 

In gebouw 410 Werkzaamheden vanaf 2003 uitgevoerd 
in cabines met lokale afzuiging en gecontroleerde 
luchttoevoer. 
 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Dagelijks blootstelling mogelijk bij lassen en slijpen van 
chroomhoudende legeringen. In de loop van jaren wordt 
de lokale afzuiging beschikbaar gesteld en meer en meer 
gebruikt. 

Door aanwezigheid cabine met lokale afzuiging en 
push-pull ventilatie is blootstelling sterk gereduceerd.  

PBM Bij UHPW geen adembescherming. Wel handschoenen. 
Geen adembescherming, laskap bij lassen, wel 
handschoenen (leer) 
 

Bij UHPW geen adembescherming. Wel handschoenen. 
 
Geen gebruik adembescherming bij werkbanken, wel 
handschoenen (leer) bij werk aan werkbank.  
Bij toepassen Alodine wel vinyl handschoenen of 
zwarte werkhandschoenen. 
Vanaf 2017 wordt wanneer veel gelast wordt voor de 
zekerheid alsnog een proflow gebruikt als aanvulling. 

Hygiëne 
 

Werkkleding wordt via het werk gewassen. 
Eten en drinken op de werkvloer komt geregeld voor. 

Eten meestal in kantine. Drinken in coffee corner. 
Eten in principe niet op de werkplek. 
Werkkleding: Overall wordt gewassen door KLM. 
Wegwerpoverall wordt gebruikt tijdens zwaar slijpwerk. 
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UHPW 
 

 
UHPW 

 
Bankwerkcabine met bandschuurmachine 

 
Bandschuurmachine 
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ES Lasser 
 

Functienamen: PW1 skill A, medewerker combustor 

Taken: Reparatie van onderdelen (o.a. combustors). Het werk omvat controleren, lassen en slijpen aan combustors uit de motor. 

 

 Periode tot 2003 2004 - 2021 
 

Locatie: Gebouw 400 Gebouw 410 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Uitvoeren van reparaties aan motoronderdelen door te 
slijpen, lassen of polijsten. Voor lassen wordt chroom-
houdende lasdraad gebruikt. 
Gemiddelde dagtaak: 
- Lassen om scheuren in metaal op te vullen. Het lassen 

gebeurt met chroom (en nikkel) houdende lasdraad. (2 
uur/dag) 

- Weg slijpen of polijsten onregelmatigheden en extra 
lasnaad. (2 uur/dag). 

Idem 

Werk-
omstandigheden 

In gebouw 400 op werkbanken afgeschermd met 
gordijnen en in de loop van tijd voorzien van lokale 
afzuiging. 
Afstand tussen de werkbanken was zo gering dat sprake 
was van hinder door geluid en stof van de overige 
werkbanken. 
Werkbanken afgeschermd met gordijnen en in de loop 
van tijd voorzien van lokale afzuiging. Veel invloed van 
indirecte blootstelling andere lassers en bankwerkers. 

In gebouw 410 Werkzaamheden vanaf 2003 uitgevoerd in cabines 
met lokale afzuiging en gecontroleerde luchttoevoer. 
 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Dagelijks blootstelling mogelijk bij lassen en mechanisch 
bewerken hardmetalen onderdelen. In de loop van jaren 
wordt de lokale afzuiging beschikbaar gesteld en meer en 
meer gebruikt. 

Door aanwezigheid cabine met lokale afzuiging en push-pull 
ventilatie is blootstelling sterk gereduceerd.  
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PBM Geen adembescherming, laskap bij lassen, wel 
handschoenen (leer) 
 

Geen gebruik adembescherming bij werkbanken, wel handschoenen 
(leer) bij werk aan werkbank.  
Vanaf 2017 wordt wanneer veel gelast wordt voor de zekerheid 
alsnog een proflow gebruikt als aanvulling. 

Hygiëne 
 

Werkkleding wordt via het werk gewassen. 
Eten en drinken op de werkvloer komt geregeld voor. 

Eten in kantine. Drinken in coffee corner. 
Eten niet op de werkplek. 
Werkkleding: Overall wordt gewassen door KLM. 
Wegwerpoverall wordt gebruikt tijdens zwaar slijpwerk. 

 

 

Lascabine 
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ES Plasmaspuiter 
 

Functienamen: Plasmaspuiter, werkt op de afdeling Surface treatment van PW2, ook wel de plasma afdeling genoemd. 

Taken:  
Het aanbrengen van een metaalpoeder dat middels plasma verhit wordt. Het werk omvat het afplakken van de onderdelen, het reinigen van het oppervlak 

in de gritcabine en het aanbrengen van de plasmalaag met een plasmaspuit. Het spuiten van plasma kan handmatig, semiautomatisch en in een robot-

cabine. Het handmatig spuiten gebeurt in een cabine. 

Bij plasma spuiten wordt het toegepaste materiaal gebruikt in de vorm van plasmadraad of bij sommige samenstellingen van poeders. Deze zijn chroom 

houdend. Doordat het metaalpoeder bij het proces zeer sterk wordt verhit zal een deel van het metaal oxideren tot chroom-6. 

 Periode tot 2003 2004 - 2021 
 

Locatie: Gebouw 400 Gebouw 410 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

- Gritten van onderdelen 
- Plasma-spuiten (thermisch spuiten) 4 -6 uur per 

dag 
- In- en uithalen van de delen 
- Overgieten van plasma-poeder in een 

voorraadbus(hopper) van de plasma-apparaten 
- Reinigen van de ruimte 
- Uitpakken van de delen 

In de loop van tijd zijn de handmatige plasmaspuitcabines 
ingericht met een semi automaat en een automatische 
robotarm. 
Het afplakken wordt steeds meer door de eigen 
medewerkers gedaan 9en niet door speciale afplak 
medewerkers. 
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Werk-
omstandigheden 

In gebouw 400 werd vooral handmatig gespoten. In de 
jaren ’70 is een afzuigsysteem in combinatie met een 
zogenaamd ‘watergordijn’ geplaatst. Dit vangt het 
totaal van overspray, stof, gassen en dampen op. De 
twee handcabines zijn in 1998 voorzien van een 
luchtbehandelingssysteem, (Donaldson & Torrit) 
bestaande uit een afzuigwand waar in totaal 4.000 m3 
lucht per uur afgezogen wordt met een lucht-inblaas 
boven op de cabine. De cabines zijn geplaatst in twee 
aan elkaar grenzende ruimten die beide door een 
schuifdeur van een gezamenlijk voorportaal worden 
gescheiden. Wel hangen vellen aan de lamellen van de 
centrale afzuiging. Vanaf 1999 is men voor 60% 
overgestapt op draden in plaats van metallische 
poeders, elektrisch draadspuiten i.p.v. plasma spuiten. 
De ventilatie is verbeterd, het proces is 
geautomatiseerd en er is een luchtdouche geplaatst. 

In gebouw 410 Werkzaamheden vanaf 2003 uitgevoerd in 
cabines met verbeterde afzuiging. Het heeft enkele jaren 
geduurd voor de inregeling zodanig was dat de afzuiging 
optimaal werkte. 
Men is zich meer bewust van de risico’s er wordt meer 
gebruik gemaakt van de afzuiging bij werkzaamheden. Er 
wordt nog weinig met de hand gespoten, de halfautomaat 
en robot doen nu het meeste werk. Ook plakt de 
plasmaspuiter nu zelf af, dit werk werd vroeger door een 
andere medewerker gedaan. De Robotspuit is 4 jaar oud en 
zou vervangen worden, maar dit gaat niet door vanwege 
COVID-19. 
 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Dagelijks blootstelling mogelijk bij plasmaspuiten en 
gritten metalen onderdelen. In de loop van jaren 
wordt steeds betere afzuiging beschikbaar gesteld. 

Door de overstap naar gerobotiseerd werken en het 
gebruik van draden i.p.v. poeders is de bloottelling sterk 
verminderd.  

PBM Geen adembescherming. 
Handschoenen worden niet altijd gedragen, daar waar 
dit wel nodig is. 

Stofmaskers worden gebruikt bij handmatig spuiten en 
vullen poederreservoir. 
In de APS (Atmospheric Plasma Spraying) worden o.a. 
keramische lagen aangebracht op verbrandingskamer 
onderdelen. Het volledig automatisch proces neemt een 
uur in beslag. Daarna wordt 6 minuten gewacht voordat de 
ruimte betreden wordt. Bij het betreden wordt dan vaak 
een stofkapje FFP3 gedragen. 
De wegwerpoverall wordt 1 shift gebruikt. Voorheen had 
men een brandvertragende overall, maar deze was te 
warm. Vanaf 2017 wordt wanneer veel gelast wordt voor 
de zekerheid alsnog een proflow gebruikt als aanvulling. 
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Hygiëne 
 

Werkkleding wordt via het werk gewassen. 
Er wordt gerookt, gegeten en gedronken op de 
werkplek.  

Eten in kantine. Drinken in coffee corner. 
Eten niet op de werkplek. 
Werkkleding: Overall wordt gewassen door KLM. 
Wegwerpoverall wordt gebruikt tijdens handmatig plasma 
spuiten. 

 

 

Plasmacabine met plateau    Plasmacabine met voorportaal 
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ES Medewerker Groot Machinale en Blades & Vanes 
 

Functienamen: Medewerker groot machinale, P&W skill B, Blades & Vanes, Operator Blades & Vanes 

Taken:  
De afdeling blades & vanes was verantwoordelijk voor de overhaul en controle van blades en vanes van de lage- en hogedrukcompressor en turbine. 

Daartoe behoorden slijpen, bankwerken, shotpenen, TIG-lassen, SWET-lassen, water- en air flow, polijsten etc. 

De overige groot machinale medewerkers verzorgen met draaibanken voor het bijwerken of vernieuwen van onderdelen met grote machine draaibanken. 

 Periode tot 2003 2004 - 2021 
 

Locatie: Gebouw 400 Gebouw 410 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Medewerkers hebben hun eigen specialisme en voeren een 
groot deel van de dag dezelfde taak uit: 

- Lassen (TIG) 
- Shotpenen, 
- Slijpen/polijsten 
- Draaien 

Idem 

Werk-
omstandigheden 

In gebouw 400 werd door deze afdeling veel stof verspreid bij 
het slijpen en gritten van de bladen.  Bij de processen 
shotpenen, glassbead, gritten en Sermaloy spuiten zweeft er na 
de uitvoering van de werkzaamheden nog veel stof in de kasten. 
Na beëindiging van de bewerking worden deze kasten meestal 
direct geopend zodat de werknemer blootstaat aan relatief 
grote hoeveelheden stof. In de loop van tijd (1994) waren de 
meeste units voorzien van afzuiging.  

In gebouw 410 Werkzaamheden vanaf 2003 uitgevoerd in een 
afgeschermde ruimte met ruimtelijke afzuiging en afzuiging op 
de machines. De instructie om de kasten pas te openen enkele 
minuten na het draaien wordt nog nadrukkelijker aangegeven. 
Bij handmatig werken wordt de lokale afzuiging in de loop van 
tijd beter gebruikt. 
 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Dagelijks blootstelling mogelijk bij slijpen/polijsten, 
plasmaspuiten en gritten metalen onderdelen. In de loop van 
jaren wordt steeds betere afzuiging beschikbaar gesteld. 

Door de overstap naar een afgezogen en afgeschermde 
ruimte beperkt de algemene stofbelasting. 
 Het lukt steeds beter om de medewerkers pas nadat de nevel 
weggezogen is de omkasting te laten openen, waardoor de 
piekbelasting afneemt. 
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PBM Geen adembescherming. 
Handschoenen worden niet altijd gedragen, daar waar dit wel 
nodig is. 

Stofmaskers worden gebruikt bij handmatig spuiten en vullen 
poederreservoir. 
In de APS (Atmospheric Plasma Spraying) worden o.a. 
keramische lagen aangebracht op verbrandingskamer 
onderdelen. Het volledig automatisch proces neemt een uur 
in beslag. Daarna wordt 6 minuten gewacht voordat de ruimte 
betreden wordt. Bij het betreden wordt dan vaak een 
stofkapje FFP3 gedragen. 
De wegwerpoverall wordt 1 shift gebruikt. Voorheen had men 
een brandvertragende overall, maar deze was te warm. 
Vanaf 2017 wordt wanneer veel gelast wordt voor de 
zekerheid alsnog een proflow gebruikt als aanvulling. 

Hygiëne 
 

Werkkleding wordt via het werk gewassen. 
Er wordt gerookt, gegeten en gedronken op de werkplek.  

Eten in kantine. Drinken in coffee corner. 
Eten niet op de werkplek. 
Werkkleding: Overall wordt gewassen door KLM. 
Wegwerpoverall wordt gebruikt tijdens handmatig plasma 
spuiten. 
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Werkplek blades & vanes     Machine van groot machinale 
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ES Galvaniseur 
 

Functienamen:  Medewerker Galvano, galvaniseur, medewerker Plating, CPOG’er, procesondersteuner, Skill K plating specialist 

Taken:  De medewerkers bij Galvano zijn verdeeld in galvaniseurs en CPOG’ers.  
 
CPOG’er 

De CPOG-werkzaamheden bestaan onder andere uit het vullen en legen van de baden en het nemen van monsters.  

Galvaniseur 

Galvaniseert onderdelen. 

- Het mechanisch en chemisch reinigen van artikelen 

- Het mechanisch en chemisch verwijderen en aanbrengen van oppervlakte lagen van artikelen 

- Het controleren van artikelen op de aanwezigheid van scheurtjes (magnaflux) 
 

 Periode tot 2003 2004 - 2021 
 

Locatie: Gebouw 400 Gebouw 415 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Verwacht wordt dat blootstelling plaats vindt tijdens 
werkzaamheden aan de baden wanneer technisch 
verchroomd wordt. Bijvoorbeeld onderdelen plaatsen 
in het bad, onderdelen uit het bad halen en 
tussentijdse controle op het proces. Bij het verwijderen 
van onderdelen uit het bad na chroom verwijderen en 
tijdens controle van het proces chroomzuur anodiseren 
wordt ook blootstelling verwacht. 

Idem 

  



 

175 
Bijlagen bij: Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6 KLM-groep december 2021 

Werk-
omstandigheden 

Gebouw 400: Bij de baden wordt gewerkt met chroom-6 
houdende stoffen. De baden zijn voorzien van een 
luchtbehandeling. Daar waar nodig is ventilatie aangebracht of 
cabines ingericht, maar deze worden niet altijd gebruikt (te 
omslachtig of de delen passen er niet in). Dit leidt tot onnodige 
blootstelling van de medewerker zelf en de omgeving.  
Er wordt veelal gewerkt met poeders, hierbij bestaat het risico 
van opdwarrelen. In de Wasserij dient de afzuiging van de 
stoom- en afbijtcabine verbeterd te worden. 
De baden zijn veelal voorzien van een push-pull systeem boven 
de baden. Echter zijn de grote deuren zelden gesloten. Dit leidt 
tot hevige tocht en zorgt voor ernstige verstoring van de 
luchthuishouding en werking van het ventilatiesysteem. 
Bij het technisch verchromen wordt een schuimdeken 
toegepast en worden afgezogen dampen gereinigd in een 
scrubber. 
In 2001 is een voorstel gedaan voor een gaswasser die de 
afgezogen lucht van de 5 chroomzuurbaden en twee 
warmwater spoelbaden gaat verzorgen. 

Gebouw 415: Er is ruimtelijke ventilatie, bad ventilatie(push-
pull), en dwarsventilatie op de begane grond aanwezig. Er is 
een gritmachine en een natstraalkast op de afdeling. 
 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Dagelijks blootstelling mogelijk bij het werken aan de baden en 
incidenteel bij het bijvullen van chemicaliën aan het bad.  
Metingen naar chroom-6 tijdens werk nabij het chroombaden 
geven waarden tussen 2 en 5 microgram/m3. 
Vooral huidblootstelling te verwachten. 

Dagelijks blootstelling mogelijk bij werken rond de baden. 
Metingen naar chroom-6 geven waarden aan beneden de 
detectielimiet.  
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PBM Handschoenen, laarzen en schorten worden vanaf het begin 
gedragen. 
Adembescherming in de vorm van een haflgelaatsmasker of 
volgelaatsmasker is soms wel en soms niet gebruikt. 
 

De medewerkers van Galvano dragen veiligheidsbrillen. 
Zuurvrije bedrijfskleding wordt standaard gedragen. Verdere 
beschermingsmiddelen zijn handschoenen, specifiek 
afgestemd op het werk. Adembescherming wordt alleen bij 
specifieke taken gedragen (bijvullen, schoonmaken) 
Er is enige tijd een proflow gebruikt, maar de ervaringen zijn 
negatief, waardoor men deze niet meer gebruikt. 

Hygiëne 
 

Werkkleding wordt via het werk gewassen. 
Er wordt geregeld gegeten en gedronken op de werkplek.  

Eten en drinken in eigen koffieruimte. 
Werkkleding: Overall wordt gewassen door KLM. 
 

 

              

Foto 1: gritcabine     Foto 2: baden           Foto 3: bad met afzuiging  Foto 4: kleine gritcabine 
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Regional Jet Center (RJC) /Martinair 
 

In de afgelopen 50 jaar heeft Martinair Maintenance & Engineering het lijn en groot onderhoud uitgevoerd op verschillende Martinair vliegtuigen (DC3, 

DC4, DC7, DC8, DC9, DC10, MD11, B747, B767 en B757). In 2004 omgedoopt tot Regional Jet Center met als hoofdtaak het onderhoud van de vloot van KLM 

Cityhopper (F28, F50, F70, F100 en E190) op de luchthaven Schiphol. 

 

Locatie Van tot Activiteiten 

H6 1960 1986 Uitvoering van lijn en groot onderhoud op verschillende Martinair vliegtuigen (DC3, DC4, DC7, DC8, DC9, 
DC10, MD11, B747, B767 en B757). 
Spuitwerk werd in de hangaar uitgevoerd achter een gordijn. Schuren open in de hangaar.  
Grootschalig spuitwerk uitbesteed, maar uitgevoerd in hangaar, zoveel mogelijk in nacht en weekend. 
Vanaf 1983 spuitshop beschikbaar met afzuiging voor kleinere werkstukken. 

H4 1987 2013 Uitvoeren onderhoud aan Martinair toetellen. Vrijwel alle onderhoud. Af en toe grootschalig spuiten. Niet 
regulier. 
Ombouwen toestellen van pax naar vracht als terugkerende taak.  

H32 1993 2013 Uitvoeren onderhoud aan Martinair toetellen.  
Spuitwerk in shop voor spuitwand en bij lokale afzuiging.  
In 2010 -2011 sloop F100  met hoge druk watersnijders (project) 

H73 1997 heden Uitvoeren onderhoud i.o.v. KLM Cityhopper aan F50, F70, F100 en E175 en E190.  
Groter spuitwerk uitbesteed. 
Uitvoeren C-checks tot 2017. 
Verbouwing naar huidige shops in 2018. 
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Hangaar 6 met veelal propeller toestellen. 

   

Hangaar 4 (inmiddels buiten gebruik)     Overzicht hangaar 32 met DC10 
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Spuitcabine hangaar 32 

Functie Activiteit Locatie 

GWK/monteur Verwijderen en aanbrengen kleine hoeveelheden 
primer en chroom-6 houdende kit. 

In de hangaar. 

Plaatwerker Schuren, boren, etc. aan plaatwerk met primer.  In de shop en in/aan het toestel in de hangaar. 

Schilder Schuren plaatwerk en spuiten, kwasten en rollen 
chroom-6 houdende primer en verf. 

In de shop en in/aan het toestel in de hangaar. 
Spuiten gebeurt alleen in de spuitcabine. 

Monteur 
motoronderhoud 

Gritten en polijsten hardmetaal. In de shop. 

Tooling Lassen, slijpen aan chroom houdend metaal. In de shop 
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RJC GWK/ monteur 
 

Taken:  
- Uitvoeren controles en kleine reparaties aan vliegtuig. 

- Bijvullen vloeistoffen. 

- Testen en reinigen systemen. 

- Incidenteel boren in metalen onderdelen met chroom-6 houdende laag. 

 

 Periode 1970 - 1992 1993 tot 2008 2008 -2021 
 

Locatie: H6 H4/H32 H73 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Blootstelling aan chroom-6 is mogelijk 
tijdens het boren in chroom-6 houdende 
verflagen en aanbrengen van kitten. 
Aanwezig zijn in een omgeving waar 
geschuurd of gespoten werd met chroom-
6 houdende verf. 

Geen groot onderhoud (HMV) 
meer in hangaar. 
 

Minder schuur- en spuitwerk, zeker 
vanaf moment dat C-checks 
uitgefaseerd zijn (2017). 

Werk-
omstandigheden 

Hal niet afgezogen. Regelmatig groot 
onderhoud op de werkvloer. 

Geen groot onderhoud meer. 
Shops aanwezig voor overgrote 
deel schilder en schuur werk. 
Wel zelf voorwerk zonder 
beheersmaatregelen. 

Fokker en Embraer zijn kleine 
toestellen, waardoor men kort op 
elkaar werkt. Bij C-check regelmatig 
schuurwerk in toestel, met anderen 
in de buurt. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Dagelijks blootstelling bij schuren en 
spuiten.  
 

Idem Incidentele blootstelling bij 
bewerken van chroom-6 houdende 
verflagen. 

PBM Geen beschermende maatregelen, 
aangezien niet zelf veel werk met 
chrooom-6 uitgevoerd werd en men niet 
bewust was van het risico. 

Geen beschermende 
maatregelen, aangezien niet 
zelf veel werk met chrooom-6 
uitgevoerd werd en men niet 
bewust was van het risico. 

Gebruik van handschoenen normaal. 
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 Periode 1970 - 1992 1993 tot 2008 2008 -2021 
 

Hygiëne 
 

Overalls werden gewassen. Kleding kan 
gewassen bij kledingverstrekking.  
 

H32 waren douches aanwezig. 
Worden alleen gebruikt door 
personen die op de fiets 
kwamen.  
H4 douches aanwezig. 

Eten en drinken alleen in kantine of 
kantoortje. 

 

        

Hangaar 73       Binnenkant vliegtuig met chroom-6 houdende primer 
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RJC Plaatwerker 
 
Taken:  

- Schuren en polijsten metalen onderdelen van het vliegtuig 

- Aanbrengen Alodine of primer. 

- Boren, schuren aan boord. 

 

 Periode 1970 - 1992 1993 tot 2012 2013 -2021 
 

Locatie: H6 H4/H32 H73 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Blootstelling aan chroom-6 is 
mogelijk tijdens het bewerken 
metalen onderdelen met chroom-6 
houdende verflagen en aanbrengen 
chroom-6 houdende verf/primer. 

Idem  Minder schuur- en spuitwerk, 
zeker vanaf moment dat C-checks 
uitgefaseerd zijn (2017). 

Werk-
omstandigheden 

Geen afzuigmogelijkheden. Schuren 
kwam veelvuldig voor. 

Grote werkplaats. In deze werkplaats 
was nog een werkplaats voor 
kunststofbehandelingen. Afzuiging 
was niet toereikend en de 
werkzaamheden werden afgebouwd. 
C-checks op B767, MD11, 
F28,70,100,50. 
Schuren met afzuigarm. Afzuigarm 
werd ook gebruikt als stofzuiger. 
Afspuiten van werkstuk en kleding 
werd met perslucht gedaan 

Plaatwerkshop met lokale 
afzuiging. In 2016 verbouwing, met 
betere afzuiging en afgeschermde 
plekken voor werk met choom-6. 
Specifiek afgezogen schuurcabine. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Dagelijks blootstelling bij schuren en 
spuiten.  
 

Idem Incidentele blootstelling bij 
bewerken van chroom-6 houdende 
verflagen. 
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PBM Werkhandschoenen beschikbaar.  Adembescherming is beschikbaar en 
werd nauwelijks gebruikt. 

Gebruik van handschoenen. 
Adembescherming heel wisselend 
gebruikt. 
Besef van risico chroom-6 kwam in 
2016 door inleen collega’s (inleen 
van plaatwerkers vanuit KLM).  

Hygiëne 
 

Overalls werden gewassen. Kleding 
kan gewassen bij 
kledingverstrekking.  
 

H32 waren douches aanwezig. 
Worden alleen gebruikt door 
personen die op de fiets kwamen.  
H4 douches aanwezig. 

Eten en drinken alleen in kantine of 
kantoortje. 

 

  

Plaatwerkshop werkbank    Afgezogen werktafel in afgeschermde ruimte. 
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RJC Schilder 
 
Taken:  

Reinigen/ontvetten metalen onderdelen 

Schuren metalen onderdelen 

Aanbrengen verflagen met spuit, kast of roller 

 

 Periode 1970 - 1992 1993 tot 2012 2013 -2021 
 

Locatie: H6 H4/H32 H73 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Spuiten van primer en topcoat die 
chroom-6 kan bevatten. 
Schuren verflagen die chroom-6 
bevatten. 
Was ook een spuitcabine aanwezig 
in en veel werkzaamheden werden 
ook in de hangaar uitgevoerd.  
Hele vliegtuigen werden in hangaar 
gespoten met gordijn afscherming. 
 5 spuiters in totaal. 
In de winter begeleiden 
bagagemedewerkers die grond 
equipment spuiten met chroom-6 
houdende verf. 

   

Werk-
omstandigheden 

Schuren kwam veelvuldig voor. 
Geen afzuigmogelijkheden. 
Spuiten deels in shop, maar ook 
geregeld in de hangaar. 

Grotere spuitshop dan in H6. 
Vanuit H32 (en ook H6) werd 
steeds een grote afzuiger 
meeverhuisd. Daarna in H73 werd 
deze verwijderd. Luchtkwaliteit was 
voorheen beter dan nu. Vroeger 

Luchtkwaliteit in de shop is in de loop 
der jaren achteruitgegaan. 
Afzuiging van de aanmaaktafel is te 
klein. Schilder shop grote tafel en 
aanmaaktafel.  
Spuitopppervlakken zijn nu kleiner 
(kleine plekjes op vliegtuig).  
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 Periode 1970 - 1992 1993 tot 2012 2013 -2021 
 

Glasstraler om onderdelen te 
ontdoen van verf.  

Embraer cabine panelen bevatten 
chroom-6 houdende primer. 
Filter in verspuitcabine wordt zelf 
verwisseld met PBM’s. Voor het 
verwisselen wordt dit filter eerst stof 
gezogen, ergste is dan al weg tijdens 
verwisselen. 
Er wordt nu nat geschuurd met 
waterproof schuurpapier, approved 
door verschillende MRO’s. 
Taakomschrijving voor schuren staat 
in een WPI van RJC 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Dagelijks blootstelling bij schuren en 
spuiten.  

Idem Idem. 
 

PBM Beschermende middelen beperkt 
aanwezig. Na verloop van tijd werd 
halfgelaatsmasker gebruikt bij 
spuiten. 

Adembescherming in de vorm van 
halfgelaatsmasker. 

Draagt nu halfgelaatsmasker of een 
Proflow 
Nylon overall wordt meerdere malen 
gebruikt. 

Hygiëne 
 

Overalls werden gewassen. Kleding 
kan gewassen bij 
kledingverstrekking.  
 

H32 waren douches aanwezig. 
Worden alleen gebruikt door 
personen die op de fiets kwamen.  
H4 douches aanwezig. 

Eten en drinken alleen in kantine. 
Werkkleding wordt thuis gewassen. 
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Verfwerkplaats voorruimte    Spuitcabine nieuw. 

 

 

Spuitcabine (oud)  
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RJC Monteur motoronderhoud 
 
Taken:  

- Demonteren motoronderdelen 

- Slijpen fan-bladen 

- Gritten shotpenen 

- Aanbrengen en polijsten coating 

 

 Periode 1970 - 1992 1993 - 2008 2008 -2021 
 

Locatie: H6 H32 H73 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Blootstelling aan chroom-6 is 
mogelijk tijdens het bewerken 
van chroom-6 houdende lagen. 

Idem Idem, maar bewerken hardmetalen 
onderdelen komt minder voor dan in het 
verleden.  
Aanvulling bewerken V-groef. 

Werk-
omstandigheden 

Geen afzuigmogelijkheden. 
Schuren kwam veelvuldig voor. 

Grote werkplaats. In deze 
werkplaats was nog een werkplaats 
voor kunststofbehandelingen. 
Afzuiging was niet toereikend en de 
werkzaamheden werden 
afgebouwd. 
C-checks op B767, MD11, 
F28,70,100,50. 
Schuren met afzuigarm. Afzuigarm 
werd ook gebruikt als stofzuiger. 
Afspuiten van werkstuk en kleding 
werd met perslucht gedaan 

Embraer motoren met V-groef (waar de 
reverserdeur in vast klemt).  Deze V-groef 
corrodeert en dan wordt deze bewerkt 
met een tandartsfrees (paar duizend 
toeren). Deze werkzaamheden kwamen 
regelmatig voor (2014 t/m 2016) zonder 
lokale afzuiging. Nu is de V-groef van een 
kunststof inlay. Dit geeft geen problemen 
meer.  

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Dagelijks blootstelling bij 
bewerken chroom-6 houdende 
lagen. 

Idem Incidentele blootstelling bij bewerken van 
V-groef.  
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 Periode 1970 - 1992 1993 - 2008 2008 -2021 
 

PBM  Adembescherming is beschikbaar 
en werd nauwelijks gebruikt. 

Gebruik van handschoenen. 
Adembescherming wel bij gritten en 
bewerken V-groef. Niet bij lichte 
werkzaamheden. 

Hygiëne 
 

Overalls werden gewassen. 
Kleding kan gewassen bij 
kledingverstrekking.  

H32 waren douches aanwezig. 
Worden alleen gebruikt door 
personen die op de fiets kwamen.  
 

Na de bewerking niet douchen op werk. 
Wordt omgekleed. Kleding wordt thuis 
schoongemaakt. 
Eten/drinken in de shop. 

 

 

.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Motorenshop met werkbank  Gritmachine   
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RJC Interior, tooling 
 
Taken:  

- Diverse werkzaamheden als schuren, slijpen en zagen metalen equipment  

- Op maat maken interieur delen. 

 

 Periode 1970 - 1992 1993 tot 2012 2013 -2021 
 

Locatie: H6 H4/H32 H73 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Blootstelling aan chroom-6 is 
mogelijk tijdens bewerken van 
chroom-6 houdende verflagen. 
Aanwezig zijn in een omgeving waar 
geschuurd of gespoten werd met 
chroom-6 houdende verf. 

Veelvuldig aanwezig bij ombouw 
van toestel van pax naar vracht en 
omgekeerd. Hierbij kwam door 
wegwerken corrosie veel stof vrij. 
 

Minder schuur- en spuitwerk, zeker 
vanaf moment dat C-checks 
uitgefaseerd zijn (2017). 

Werk-
omstandigheden 

Hal niet afgezogen. Regelmatig 
groot onderhoud op de werkvloer. 
Interior medewerker vaak dicht bij 
stofbron. 

In H4 ombouw van pax <=> vracht, 
waarbij stof vrijkwam van de primer 
van de binnenkant. 

Fokker en Embraer zijn kleine 
toestellen, waardoor men kort op 
elkaar werkt. Bij C-check regelmatig 
schuurwerk in toestel, met anderen 
in de buurt. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Dagelijks blootstelling door werk 
nabij schuren en spuiten.  
 

Bij ombouw aanwezig direct bij werk 
aan chroom-6 houdende primer. 

Incidentele blootstelling bij bewerken 
van chroom-6 houdende verflagen op 
tooling of interieurdelen. 

PBM Geen beschermende maatregelen, 
aangezien niet zelf veel werk met 
chrooom-6 uitgevoerd werd en men 
niet bewust was van het risico. 

Geen beschermende maatregelen, 
aangezien niet zelf veel werk met 
chrooom-6 uitgevoerd werd en men 
niet bewust was van het risico. 

Gebruik van handschoenen normaal. 
 
 
 

Hygiëne 
 

Overalls werden gewassen. Kleding 
kan gewassen bij 
kledingverstrekking.  
 

H32 waren douches aanwezig. 
Worden alleen gebruikt door 
personen die op de fiets kwamen.  
H4 douches aanwezig. 

Eten en drinken meestal in kantine, 
maar ook op werkplek. 
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Afdeling interieur     Afdeling tooling 
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Transavia 
 

Transavia is en luchtvaartmaatschappij met alleen maar B737 in het pakket. Het overgrote deel van de inzet betreft Europese bestemmingen in een 

netwerk aangevuld met chartervluchten. 

Het onderhoud bestaat vanaf ongeveer 1980 met name uit het lijnonderhoud van de B737. Voor deze periode vloog Transavia ook intercontinentaal met 

Caravelles en B707. Tot 1991 was de onderhoudsdienst van Transavia gehuisvest in de oude hangaar 5. Deze hangaar had een interieurshop shops en er 

werd veel ook groter onderhoud uitgevoerd in de hangaar zelf. Vanaf 1992 is de technische dienst gehuisvest in de huidige hangaar 5. Het betreft een 

hangaar met aan de voorzijde de kantoren en shops.  

   

Foto 1: De oude hangaar 5    Foto 2: De nieuwe hangaar 5 

Functies waarbij een aannemelijke blootstelling wordt verwacht: 

- GWK/monteur te verdelen in:     -  Wheels and Brakes (tot 1988) 

o Senior Certifying Technician  

o Certifying technician 

o Certifying Mechanic 

o Mechanic 

o Tech Rep (neventaak door certifying technicians) 
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Transavia: GWK/monteur 
 

Functienamen: Certifying technician, mechanic, GWK, mechanic technician 

Taken:  
- Uitvoeren controles en kleine reparaties aan vliegtuig. 

- Bijvullen vloeistoffen. 

- Testen en reinigen systemen. 

- Incidenteel boren in metalen onderdelen met chroom-6 houdende laag. 

- Uitvoeren kleine reparatie (tot 10*10cm) 

 

 Periode tot 1993 1994 -2021 
 

Locatie: Oude hangaar 5 Nieuwe hangaar 5 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

- Uitvoeren controles en kleine reparaties 
aan vliegtuig. 

- Bijvullen vloeistoffen. 
- Testen en reinigen systemen. 
- Incidenteel boren in metalen onderdelen 

met chroom-6 houdende laag. 
 

- Handmatig schuren chroom-6 (15 minuten) 
- Handmatig aanbrengen primer chroom-6 (15 minuten) 
- Plaatwerk chroom-6 door derden (3 uur) 
- Handmatig wegsteken kit (10 minuten) 
- Handmatig aanbrengen kit (30 minuten) 
- Chroom-6 werkzaamheden collega’s (15 minuten) 
- Uitboren geverfde schroeven (10 minuten) 
- Neventaak: tech rep (controleren spuitwerk bij derden. 

Werk-
omstandigheden 

Hangaar 5 was niet voorzien van ventilatie. 
Soms paste vliegtuig niet in de loods en bleef 
deur open staan. 
Grootschalig spuitwerk werd afgeschermd met 
gordijn.  

Nieuwe hangaar 5 wordt geen grootschalig onderhoud gedaan. 
Ruimte wordt geventileerd. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Incidenteel blootstelling door werk nabij schuur 
en spuitwerk in oude hangaar. Dit kwam 
ongeveer maandelijks voor. 

Incidentele blootstelling bij chroom-6 houdende verf schuren 
en kwasten. Dit komt ongeveer eens per maand voor. 
Tech rep geeft indirecte blootstelling op locatie bij derden. 



 

193 
Bijlagen bij: Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6 KLM-groep december 2021 

 Periode tot 1993 1994 -2021 
 

PBM Werkhandschoenen beschikbaar. 
Adembescherming is vanaf ongeveer 1990 
beschikbaar en werd nauwelijks gebruikt. 

Maskers beschikbaar. Bij schuren wordt een stofmasker (P2) 
gebruikt. 
Handschoenen beschikbaar met informatie op instructieblad 
voor juiste keuze. Nu meestal blauwe vinyl, daarvoor witte 
latex. 

Hygiëne 
 

Werkkleding wordt via het werk gewassen. 
Er werd geregeld gegeten en gedronken op de 
werkplek.  

Er is een kleedruimte beschikbaar waar iedere medewerker zijn 
eigen kastje heeft. Hier kan men de burgerkleding inruilen voor 
de werkkleding. Wanneer de werkkleding vies is, gaat deze in 
de was en kan deze ingeruild worden voor schone werkkleding 
(op naam). 

 

 

Chroom-6 houdende kit verpakt met infoblad. 
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Transavia: Wheels medewerker 
 

Functienamen: Monteur wheels & interieur 

Taken:  
- Uitvoeren controles en kleine reparaties aan onderstel en wielen. 

- Reinigen wielen en onderstel 

- Gritten onderstel 

- Uitboren remmen 

- Spuiten wielen en onderstel 

 

 Periode tot 1993 1994 - 1998 
 

Locatie: Oude hangaar 5 Nieuwe hangaar 5 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

- Gritten onderstel en wielen 
- Spuiten onderstel en wielen. 

 

- Gritten onderstel en wielen 
- Spuiten onderstel en wielen. 

 

Werk-
omstandigheden 

Werkzaamheden bij wheels and brakes worden 
“opgespaard”, te weinig ruimte, dus gezamenlijk gebruik 
spuitcabine: zodat ze 2 dagen bezig waren met spuiten, 
ongeveer 2 of 3 uur per dag. Elke 2 - 3 weken een sessie 
wielen en onderstellen. 
Gritten in gritcabine met kersenpitten. 

Werk werd in shop uitgevoerd.  
Zelfde gereedschappen meeverhuisd. 
Voorzieningen niet optimaal voor spuitwerk. 
Zelfde sessieschema werd aangehouden. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Incidenteel blootstelling door werk nabij schuur- en 
spuitwerk in oude hangaar. 
 

Incidentele blootstelling bij chroom-6 houdende verf schuren en 
kwasten. Dit komt ongeveer eens per maand voor. 

PBM Nauwelijks beschermende middelen. Af en toe werd vanaf 
1990 een halfgelaatsmasker gebruikt. 

Halfgelaatsmaskers beschikbaar. Deze werk bij spuiten gebruikt 
bij gritten en schuren niet. Niet zo bewust van de risico’s. 
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Hygiëne 
 

Werkkleding wordt via het werk gewassen. 
Er werd geregeld gegeten en gedronken op de werkplek.  

Er is een kleedruimte beschikbaar waar iedere medewerker zijn 
eigen kastje heeft. Hier kan men de burgerkleding inruilen voor 
de werkkleding. Wanneer de werkkleding vies is, gaat deze in de 
was en kan deze ingeruild worden voor schone werkkleding (op 
naam). 

 

 

Afbeelding 1: Plattegrond oude hangaar 5 met spuitwand voor wielen afdeling 
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KLM Facility services: Project medewerker 
 

Functie: Beheertechnicus (BT-er), projectmanager 

Werk bestaat uit onderhoudswerk begeleiden en uitvoeren. Dit vereist aanwezigheid op allerlei plekken, waaronder mogelijk met chroom-6 verontreinigde 

plekken.  

Vanwege zeer wisselend takenpakket en locaties geen functieblad van te maken. Blootstellingsbeoordeling alleen te maken op basis van individueel 

takenpakket door de jaren heen. 

KLM Facility Services: Milieucentrum (KMC) 
 

Functienamen: Medewerker KLM Milieucentrum (KMC)  

Taken:  Procescontrole, Bedienen installatie, Reinigen installatie, Afvalstoffen klaarzetten voor transport. 
 

 2000 -2021 

Locatie: Gebouw 355 gestart in 2000. 

Taken met chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Operator ONO-installatie, waarbij tijdens schoonmaken en overstorten choom-6 vrij kan komen  

Werk-omstandigheden In gebouw 355 is een centrale meldkamer, waar een groot deel van het proces gevolg wordt. 
Contact mogelijk met water waarin chroom-6 opgelost zit. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Tijdens vegen kan chroom-6 houdend slib opdwarrelen. Het slib bevat 0,09 % chroom-6. Gemeten 
stofconcentratie tijdens scheppen en vegen liep op tot ongeveer 1 mg/m3. Kortdurende blootstelling zou 
daarmee op kunnen lopen tot 90 microgram chroom-6/m3. Dit vegen wordt een maal per week 
gedurende maximaal een half uur uitgevoerd.   
Tussen 2000 en 2010 werden vanuit H14 grote zakken (chromaathoudend stof) naar KMC vervoerd daar 
werden deze in container gegooid. Hierbij gingen ook wel eens zakken kapot waardoor veel stofvorming 
optrad (indicatie 1x per week). 

PBM Bij stoffig werk wordt half gelaatsmasker gedragen. Wegwerpoveralls, handschoenen en laarzen worden 
bij werk in de installatie gedragen. 

Hygiëne Eten en drinken in control room. 
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Diverse werkprocessen KMC (foto uit RI&E 2011) 

Salvation/scrap plaza (ES) 
 

 Periode tot 2003 2004 - 2021 
 

Locatie: Gebouw 400 Gebouw 405 

Taken met 
chroom-6 en 
tijdsbesteding 

Verwacht wordt dat blootstelling plaats vindt tijdens 
doorslijpen metalen onderdelen. Metaal kan chroom 
bevatten. 
Om de nummers van de onderdelen te herleiden 
moeten chroom houdende coatinglagen weggeschuurd 
of geslepen worden.  

Met name  demonteren onderdelen waar mogelijk 
aanslag of coating op zit die chroom-  kan bevatten 
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Werk-
omstandigheden 

Gebouw 400: Er is achterin het gebouw een aparte ruimte om 
de werkzaamheden uit te voeren. Deze ruimte is niet voorzien 
van afzuiging.  

Gebouw 405: Er is ruimtelijke ventilatie. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Afhankelijk van projecten en aanbod onderdelen wisselende 
blootstelling ofwel tijdens het doorslijpen of tijdens 
schuren/slijpen aan chroom-6 houdende lagen. Zeer wisselend 
in duur per projectperiode. 

Incidenteel enige blootstelling mogelijk, wanneer coating 
weggeschuurd moet worden om partnummers te lezen.  

PBM Handschoenen vooral vanwege mechanische inwerking. 
Stofmaskers werden vanaf 1990 af en toe gebruikt.  

Stofmaskers beschikbaar en worden bij verwachte 
blootstelling meestal gebruikt. 

Hygiëne 
 

Werkkleding wordt via het werk gewassen. 
Er wordt geregeld gegeten en gedronken op de werkplek.  

Eten en drinken in eigen koffieruimte. 
Werkkleding: Overall wordt gewassen door KLM. 
 

 

                        

Foto: scrapplaza (salvation) bij G405    Foto: op maat gemaakte onderdelen  
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Docent schilder of plaatwerker KLM-bedrijfsschool 
 
Functienamen: Docent schilder of plaatwerker KLM-bedrijfsschool  
 
De docenten waren werkzaam bij de KLM-bedrijfsschool waar ze de leerlingen het vak van schilder of plaatwerker bijbrachten.  
 

 Periode 1970 - 1990 1990 - 1993/1994 1993/1994 - einde bedrijfsschool 

Locatie H8 H9 Gebouw 205 (het schooltje) 

Taken met chroom-6 
en tijdsbesteding 

Idem aan die van schilder en 
plaatwerker. 

Idem aan die van schilder en 
plaatwerker. 

Idem aan die van schilder en 
plaatwerker. 

Werkomstandigheden De leerling-schilders werkten in een 
werkplaats van 6x20 met een 
spuitcabine of in de hangaar als de 
delen te groot waren. 
Er werd gewerkt met dezelfde 
materialen en middelen als in de 
productie. 
In 1976 werkten de leerling 
plaatwerkers op schonen delen. 

Er werd gewerkt op een stukje 
lookalike wand van de romp van een 
vliegtuig. De leerlingen moesten 
schuren, afbijten en verven. Tevens 
sealen en verwijderen van sealant. 
Leerling plaatwerkers werkten aan 
afgekeurde vliegtuigonderdelen waar 
nog chroom-6 op kon zitten. 

Geen informatie. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe blootstelling door eigen werk.  
Huidblootstelling door contact met 
sealant, stof en verfnevel. 

  

PBM Geen 
Veilig werken met chroom-6 maakte 
geen deel uit van de opleiding. 

Geen 
Veilig werken met chroom-6 maakte 
geen deel uit van de opleiding. 

Bij spuiten: stofkapjes.  
Bij schuren: geen 
Veilig werken met chroom-6 
maakte geen deel uit van de 
opleiding. 

Hygiëne Geen informatie Geen informatie Geen informatie 
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Bijlage 6: Uitleg extrapolatie blootstelling chroom-6  
 

Inleiding 
Het uitvoeren van een historisch blootstellingsonderzoek heeft als doel zicht te krijgen op de 

blootstelling door de jaren heen.  

Voor een aantal situaties en functies zijn metingen beschikbaar. Hiermee is direct een goed beeld 

beschikbaar van de blootstelling op het moment dat de meting uitgevoerd is. 

Er zijn echter geen meetgegevens beschikbaar voor alle tijdsvakken en functies met blootstelling. 

Daarom is het nodig om de blootstelling voor deze situaties te schatten middels extrapolatie 

Werkwijze 
Op basis van beschikbare documentatie en andere bronnen is een overzicht gemaakt van functies 

met taken waarbij door de jaren heen blootstelling aan chroom-6 mogelijk is geweest.  

De functies waarvoor voldoende metingen beschikbaar zijn om middels het statistisch model het 

verloop van de blootstelling te schatten voor de periode 1991- 2019 zijn als referentie gebruikt. 

We kennen 3 situaties waarvoor een blootstellingsmodel nodig is om de blootstelling te schatten op 

basis van bovengenoemde referentiewaarden.  

1) Functies waarvoor niet genoeg meetwaarden beschikbaar zijn 

2) De periode 1970 – 1991 waarvoor meetwaarden ontbreken 

3) Periode 2019 - 2021 

 

Voor situatie 1 en 2 is gebruik gemaakt van een rekenmodel met factoren. Voor situatie 3 is het 

statistisch model met 2 extra jaren doorgerekend.  

Gebruik van een rekenmodel 

Om de historische blootstellig aan chroom-6 te schatten zijn taken en omstandigheden vergeleken 

ofwel tussen de verschillende functies of over de tijdsperiodes. De basis zijn steeds de referentie 

blootstellingswaarden uit het statistisch model die aangepast zijn op basis van een 

blootstellingsfactor. 

Hierbij is onderstaande vergelijking gehanteerd. 

Blootstellingsfactor = relatieve tijdsduur taak x effect lokale beheersmaatregelen x effect algemene ventilatie 

en volume x effect afscherming   

De formules zijn afgeleid uit de rekenregels van Stoffenmanager (STM). Hier is voor gekozen, omdat 

Stoffenmanager een veelgebruikt en algemeen geaccepteerd model is. Om de formule bruikbaar te 

krijgen voor het onderzoek naar historische blootstelling naar chroom-6 bij KLM zijn aanpassingen 

gedaan. Hieronder volgt een uitleg van hoe KLM de rekenregels toegepast heeft en welke 

aanpassingen zijn gedaan. 
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Tijdsduur 

De blootstelling komt doorgaans voort uit een beperkt deel van de taken. Deze set van taken bij een 

bepaalde functie zonder metingen lijkt vaak op de set van taken van een functie waarvoor 

meetgegevens onder bepaalde omstandigheden en in een bepaalde tijd bekend zijn. De factor die 

toegepast wordt betreft het deel van de werkweek dat overeenkomt met het werk dat binnen de 

referentiefunctie wordt uitgevoerd.  

 

Lokale beheersmaatregelen 

Voor beheersmaatregelen is een factor uit Stoffenmanager toegepast op voorwaarde dat deze 

adequaat werkten. Wanneer beheersmaatregelen niet optimaal waren (zoals een gritkast met 

handschoenen die lekken of een afzuigarm die niet optimaal werd gebruikt), is gekozen worden voor 

een factor van 0,5 tot 0,9, afhankelijk van de situatie. Deze factor staat niet in het Stoffenmanager-

model, maar is door KLM toegevoegd om meer onderscheid te kunnen aanbrengen. Als 

beheersmaatregelen niet of nauwelijks werkten, wordt de score ingevuld die hoort bij ‘geen 

bronmaatregelen’, namelijk 1. 

Maatregelen zoals een spuitcabine worden niet ingevuld bij lokale beheersmaatregelen, maar bij 

‘ventilatie en volume’. 

 

Lokale beheersmaatregelen STM 
factor 

KLM 
factor 

1 geen bronmaatregel 1 1 

2 bronafscherming met lokale afzuiging (gritkast met 
handschoenen) 

0,03 0,03 

3 bronafscherming zonder afzuiging 0,3 0,3 

4 bronafzuiging 0,3 0,3 

5 niet optimaal werkende bronmaatregelen 
(puntafzuiging, spuitwand) 

- 0,5 tot 0,9 

 

Ventilatie en volume 

Voor voorzieningen zoals een spuitcabine of een schuurcabine wordt de score ingevuld die hoort bij 

‘spuitcabine’. Voor een voorziening die niet goed werkte, zoals het waterscherm waar de schilders 

mee hebben gewerkte, zal de score voor ‘mechanische/ruimtelijke ventilatie’ worden ingevuld. 

Bij alle hangaars, ook de hangaars zonder mechanische ruimteventilatie, zal een score van 1 worden 

ingevuld. Volgens Stoffenmanager hoort deze score bij ruimten > 1000 m3 of groter, onafhankelijk 

van de soort ventilatie.  

 

Ventilatie en volume STM 
factor 

KLM 
factor 

1 <100 m3 geen ventilatie 10 10 

2 <100 m3 ruimte of natuurlijke ventilatie 3 3 

3 <100 m3 spuit- of schuurcabine 0,1 0,1 

4 100-1000 m3 geen ventilatie 3 3 

5 100-1000 m3 ruimte of natuurlijke ventilatie 1 1 

6 100-1000 m3 spuit- of schuurcabine 0,3 0,3 

7 >1000 m3 voor wel of geen ruimteventilatie/buiten 1 1 
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Afscherming 

Bij afscherming gaat het om situaties waar de medewerker zich in een cabine of control-room 

bevindt, met de bron buiten de cabine.  

 

Afscherming STM 
factor 

KLM 
factor 

1 niet in cabine 1 1 

2 in controlroom met afzuiging 0,03 0,03 

3 in cabine zonder afzuiging 0,1 0,1 

 

Voorbeelden 
Om duidelijk te maken op welke wijze de factoren toegepast zijn voor de twee situaties voor 

extrapolatie zijn enkele voorbeelden uitgewerkt. 

  

Voorbeelden; relatie tussen functies 1991 - 2019: 

Schatting van de blootstelling voor een functie waarvoor geen of onvoldoende metingen zijn 

De ES MRO-inspecteur voert kleine reparaties uit vergelijkbaar met een bankwerker gedurende 

maximaal 4 uur per week. De bankwerker is opgenomen in het statistisch model en levert 

referentiewaarden per jaar. De blootstelling wordt daarom geschat op een niveau van 4/40 = 0,1 

maal de blootstelling van een bankwerker. 

Een AF GWK/monteur voert ongeveer 2 uur per week hetzelfde werk uit als een plaatwerker 

hangaar, (door zelf te boren, handperslucht te gebruiken of heel dichtbij een bron te werken). De 

blootstelling wordt om deze reden geschat op een niveau van 2/40 = 0,05 keer het niveau van een 

plaatwerker hangaar.  

Voorbeelden extrapolatie 1991 => 1970 

Schatting van de blootstelling over de periode vanaf 1970 tot 1991 waarvoor metingen ontbreken 

Schilder ES 

In 1970 wordt de blootstelling als tweemaal zo hoog ingeschat als in 1991 omdat in 1970 sprake was 

van een mindere kwaliteit spuitcabine. Uit de interviews is gebleken dat niet alle te spuiten objecten 

in de cabine paste. Later is de cabine verlegd, zodat alles er wel in paste. De factor voor een goed 

werkende spuitcabine (in 1991) is 0,3. Omdat voor die tijd sprake was van een niet goed werkende 

spuitcabine, is voor 1970 0,6 als factor aangehouden. Dit levert een factor 2 als verschil tussen 1970 

en 1991. 

Vanaf 1970 geringe afname van de blootstelling door verbeterde werkomstandigheden bijvoorbeeld 

door verbeteringen in de spuitcabine en afzuiging. 

Lasser ES 

In 1970 wordt de blootstelling als tweemaal zo hoog ingeschat als in 1991. Uit de rapporten en 

interviews is naar voren gekomen dat in 1970 nog geen lokale afzuigarmen beschikbaar waren. In 

1991 werden de afzuigarmen wel gebruikt, maar vaak op grote afstand van lasser, omdat men bang 
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was dat het beschermgas weggezogen zou worden. In 1970 was er geen bronmaatregel (factor 1) die 

zich ontwikkelde naar ongeveer 0,5 in 1991, wat een halvering geeft van de blootstelling.  

CS Werkplaats schilder 

In 1970 wordt de blootstelling als 4 keer hoger ingeschat dan in 1992. In 1970 was sprake een 
waterscherm, dat een heel beperkt effect heeft op de blootstelling. Vanwege deze reden is een 
factor van 0,9 toegekend. In 1992 verhuisde men naar H14 en was sprake van spuitcabines en een 
spuitwand (factor 0,3). Op basis hiervan wordt de blootstelling in 1970 als 3 keer hoger ingeschat. 
Daarnaast was er in 1970 sprake van meer spuit- en schuurwerk dan in 1992. Hiervoor is een extra 
factor van 1,33 toegekend, waarmee de blootstelling in 1970 op 1,33 x 3 = vier keer hoger uitkomt 
dan in 1992. 
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Bijlage 7: Job Exposure Matrix 1970 - 2021 per functie 
In de job exposure matrix is per functie per jaar het rekenkundig gemiddelde voor de geschatte blootstelling aan chroom-6 in microgram/m3 opgenomen. 

Airframe: geschatte gemiddelde blootstelling chroom-6 in microgram/m3 

jaar HMV/ 
deco 
schilder 

Plaat 
werker 
hangaar 

GWK/ 
monteur 

Leiding 
schilders 

Constructie 
specialist 
(Airframe) 

HST 
mede-
werker 

Pool-
schilder 

Werkplaats 
schilder 
cabinedelen 

Sealer Opleider 
jongens 
vakschool - 
schilder 

Opleider 
jongens 
vakschool - 
plaatwerker 

1970 404,80 124,20 6,21 404,80 124,20 
   

1,24 80,96 24,84 

1971 390,32 119,84 5,99 390,32 119,84 
   

1,20 78,06 23,97 

1972 375,83 115,48 5,77 375,83 115,48 
   

1,15 75,17 23,10 

1973 361,35 111,12 5,56 361,35 111,12 
   

1,11 72,27 22,22 

1974 346,87 106,76 5,34 346,87 106,76 
   

1,07 69,37 21,35 

1975 332,38 102,40 5,12 332,38 102,40 
   

1,02 66,48 20,48 

1976 317,90 98,04 4,90 317,90 98,04 
   

0,98 63,58 19,61 

1977 303,42 93,68 4,68 303,42 93,68 
   

0,94 60,68 18,74 

1978 288,93 89,32 4,47 288,93 89,32 
   

0,89 57,79 17,86 

1979 274,45 84,96 4,25 274,45 84,96 
   

0,85 54,89 16,99 

1980 259,97 80,60 4,03 259,97 80,60 
   

0,81 51,99 16,12 

1981 245,48 76,24 3,81 245,48 76,24 
   

0,76 49,10 15,25 

1982 231,00 71,88 3,59 231,00 71,88 
   

0,72 46,20 14,38 

1983 216,52 67,52 3,38 216,52 67,52 
   

0,68 43,30 13,50 

1984 202,03 63,16 3,16 202,03 63,16 
   

0,63 40,41 12,63 

1985 187,55 58,80 2,94 187,55 58,80 
   

0,59 37,51 11,76 

1986 173,07 54,44 2,72 173,07 54,44 
   

0,54 34,61 10,89 

1987 158,58 50,08 2,50 158,58 50,08 
   

0,50 31,72 10,02 

Alex Molendijk
Textbox
 LET OP: dit is een verouderde versie van de Job Exposure Matrix. Kijk voor de meest actuele versie op www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/job-exposure-matrix

http://www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/job-exposure-matrix
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jaar HMV/ 
deco 
schilder 

Plaat 
werker 
hangaar 

GWK/ 
monteur 

Leiding 
schilders 

Constructie 
specialist 
(Airframe) 

HST 
mede-
werker 

Pool-
schilder 

Werkplaats 
schilder 
cabinedelen 

Sealer Opleider 
jongens 
vakschool - 
schilder 

Opleider 
jongens 
vakschool - 
plaatwerker 

1988 144,10 45,72 2,29 144,10 45,72 
   

0,46 28,82 9,14 

1989 129,62 41,36 2,07 129,62 41,36 
   

0,41 25,92 8,27 

1990 115,13 37,00 1,85 115,13 37,00 
   

0,37 23,03 7,40 

1991 101,38 32,64 1,63 101,38 32,64 
   

0,33 20,28 6,53 

1992 85,82 27,63 1,38 8,58 27,63 
 

25,99 12,99 0,28 17,16 5,53 

1993 72,64 23,39 1,17 7,26 23,39 
 

21,63 10,81 0,23 14,53 4,68 

1994 61,49 19,80 0,99 6,15 19,80 
 

18,00 9,00 0,20 12,30 3,96 

1995 52,05 16,76 0,84 5,20 16,76 
 

14,98 7,49 0,17 
  

1996 44,06 14,18 0,71 4,41 7,09 
 

12,46 6,23 0,14 
  

1997 37,29 12,01 0,60 3,73 6,00 
 

10,37 5,19 0,12 
  

1998 31,57 10,16 0,51 3,16 5,08 
 

8,63 4,32 0,10 
  

1999 26,72 8,60 0,43 2,67 4,30 
 

7,18 3,59 0,09 
  

2000 22,62 7,28 0,36 2,26 3,64 3,64 5,98 2,99 0,07 
  

2001 19,15 6,16 0,31 1,91 3,08 3,08 4,97 2,49 0,06 
  

2002 16,21 5,22 0,26 1,62 2,61 2,61 4,14 2,07 0,05 
  

2003 13,72 4,42 0,22 1,37 2,21 2,21 3,44 1,72 0,04 
  

2004 11,61 3,74 0,19 1,16 1,87 1,87 2,87 1,43 0,04 
  

2005 9,83 3,16 0,16 0,98 1,58 1,58 2,39 1,19 0,03 
  

2006 8,32 2,68 0,13 0,83 1,34 1,34 1,99 0,99 0,03 
  

2007 7,04 2,27 0,11 0,70 1,13 1,13 1,65 0,83 0,02 
  

2008 5,96 1,92 0,10 0,60 0,96 0,96 1,37 0,69 0,02 
  

2009 5,05 1,62 0,08 0,50 0,81 0,81 1,14 0,57 0,02 
  

2010 4,27 1,38 0,07 0,43 0,69 0,69 0,95 0,48 0,01 
  

2011 3,62 1,16 0,06 0,36 0,58 0,58 0,79 0,40 0,01 
  

Alex Molendijk
Textbox
 LET OP: dit is een verouderde versie van de Job Exposure Matrix. Kijk voor de meest actuele versie op www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/job-exposure-matrix

http://www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/job-exposure-matrix
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jaar HMV/ 
deco 
schilder 

Plaat 
werker 
hangaar 

GWK/ 
monteur 

Leiding 
schilders 

Constructie 
specialist 
(Airframe) 

HST 
mede-
werker 

Pool-
schilder 

Werkplaats 
schilder 
cabinedelen 

Sealer Opleider 
jongens 
vakschool - 
schilder 

Opleider 
jongens 
vakschool - 
plaatwerker 

2012 3,06 0,99 0,05 0,31 0,49 0,49 0,66 0,33 0,01 
  

2013 2,59 0,83 0,04 0,26 0,42 0,42 0,55 0,27 0,01 
  

2014 2,19 0,71 0,04 0,22 0,35 0,35 0,46 0,23 0,01 
  

2015 1,86 0,60 0,03 0,19 0,30 0,30 0,38 0,19 0,01 
  

2016 1,57 0,51 0,03 0,16 0,13 0,25 0,32 0,16 0,01 
  

2017 1,33 0,43 0,02 0,13 0,11 0,21 0,26 0,13 0,00 
  

2018 1,13 0,36 0,02 0,11 0,09 0,18 0,22 0,11 0,00 
  

2019 0,95 0,31 0,02 0,10 0,08 0,15 0,18 0,00 0,00 
  

2020 0,78 0,27 0,01 0,08 0,07 0,14 0,14 0,00 0,00 
  

2021 0,62 0,24 0,01 0,06 0,06 0,12 0,11 0,00 0,00 
  

  

Alex Molendijk
Textbox
 LET OP: dit is een verouderde versie van de Job Exposure Matrix. Kijk voor de meest actuele versie op www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/job-exposure-matrix

http://www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/job-exposure-matrix
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Component Services: geschatte blootstelling chroom-6 in microgram/m3 

 

jaar Werkplaats 
plaatwerker 

Constructie 
specialist 
(CS) 

Werkplaats 
schilder 

Monteur 
IERA/MRO 

MRO 
spuiterij/ 
wasserij 
medewerker 

MRO-
koel-
technisch 
specialist  

Equipment 
monteur 

Mede-
werker 
mechanics 

Plaatwerker 
uitlaat/heat 
exchangers 

Mede-
werker 
machinale 

Medewerker 
wheels& 
brakes  

1970 
  

103,96 0,65 
 

5,98 2,99 13,05 
 

6,53 0,65 

1971 
  

100,42 0,64 
 

5,84 2,92 12,74 
 

6,37 0,64 

1972 
  

96,87 0,62 87,74 5,69 2,85 12,43 
 

6,22 0,62 

1973 
  

93,33 0,61 84,77 5,55 2,77 12,12 
 

6,06 0,61 

1974 
  

89,78 0,59 81,79 5,41 2,70 11,81 
 

5,90 0,59 

1975 
  

86,24 0,58 78,82 5,26 2,63 11,50 
 

5,75 0,57 

1976 
  

82,70 0,56 75,84 5,12 2,56 11,19 
 

5,59 0,56 

1977 
  

79,15 0,54 72,87 4,98 2,49 10,88 
 

5,44 0,54 

1978 
  

75,61 0,53 69,90 4,83 2,42 10,57 
 

5,28 0,53 

1979 
  

72,06 0,51 66,92 4,69 2,34 10,26 
 

5,13 0,51 

1980 
  

68,52 0,50 63,95 4,55 2,27 9,95 
 

4,97 0,50 

1981 
  

64,98 0,48 60,97 4,40 2,20 9,63 
 

4,82 0,48 

1982 
  

61,43 0,47 58,00 4,26 2,13 9,32 
 

4,66 0,47 

1983 
  

57,89 0,45 55,03 4,11 2,06 9,01 
 

4,51 0,45 

1984 
  

54,34 0,44 52,05 3,97 1,99 8,70 
 

4,35 0,44 

1985 
  

50,80 0,42 49,08 3,83 1,91 8,39 
 

4,20 0,42 

1986 
  

47,25 0,40 46,10 3,68 1,84 8,08 
 

4,04 0,40 

1987 
  

43,71 0,39 43,13 3,54 1,77 7,77 
 

3,89 0,39 

1988 
  

40,17 0,37 40,15 3,40 1,70 7,46 
 

3,73 0,37 

1989 
  

36,62 0,36 37,18 3,25 1,63 7,15 
 

3,57 0,36 

1990 
  

33,08 0,34 34,21 3,11 1,56 6,84 
 

3,42 0,34 

Alex Molendijk
Textbox
 LET OP: dit is een verouderde versie van de Job Exposure Matrix. Kijk voor de meest actuele versie op www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/job-exposure-matrix

http://www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/job-exposure-matrix


 

208 
Bijlagen bij: Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6 KLM-groep december 2021 

jaar Werkplaats 
plaatwerker 

Constructie 
specialist 
(CS) 

Werkplaats 
schilder 

Monteur 
IERA/MRO 

MRO 
spuiterij/ 
wasserij 
medewerker 

MRO-
koel-
technisch 
specialist  

Equipment 
monteur 

Mede-
werker 
mechanics 

Plaatwerker 
uitlaat/heat 
exchangers 

Mede-
werker 
machinale 

Medewerker 
wheels& 
brakes  

1991 32,64 32,64 29,53 0,33 31,23 2,97 1,48 6,53 
 

3,26 0,33 

1992 27,63 27,63 25,99 0,28 25,99 2,56 1,28 5,53 1,28 2,76 0,28 

1993 23,39 23,39 21,63 0,23 21,63 2,21 1,11 4,68 1,11 2,34 0,23 

1994 19,80 19,80 18,00 0,20 18,00 1,91 0,95 3,96 0,95 1,98 0,20 

1995 16,76 16,76 14,98 0,17 14,98 1,65 0,82 3,35 0,82 1,68 0,17 

1996 14,18 7,09 12,46 0,14 
 

1,42 0,71 2,84 0,71 1,42 0,14 

1997 12,01 6,00 10,37 0,12 
 

1,23 0,61 2,40 0,61 1,20 0,12 

1998 10,16 5,08 8,63 0,10 
 

1,06 0,53 2,03 0,53 1,02 0,10 

1999 8,60 4,30 7,18 0,09 
 

0,92 0,46 1,72 0,46 0,86 0,09 

2000 7,28 3,64 5,98 0,07 
 

0,79 0,40 1,46 0,40 0,73 0,07 

2001 6,16 3,08 4,97 0,06 
 

0,68 0,34 1,23 0,34 0,62 0,06 

2002 5,22 2,61 4,14 0,05 
 

0,59 0,30 1,04 0,30 0,52 0,05 

2003 4,42 2,21 3,44 0,04 
 

0,51 0,25 0,88 0,25 0,44 0,04 

2004 3,74 1,87 2,87 0,04 
 

0,44 0,22 0,75 0,22 0,37 0,04 

2005 3,16 1,58 2,39 0,03 
 

0,38 0,19 0,63 0,19 0,32 0,03 

2006 2,68 1,34 1,99 0,03 
 

0,33 0,16 0,54 0,16 0,27 0,03 

2007 2,27 1,13 1,65 0,02 
 

0,28 0,14 0,45 0,14 0,23 0,02 

2008 1,92 0,96 1,37 0,02 
 

0,24 0,12 0,38 0,12 0,19 0,02 

2009 1,62 0,81 1,14 0,02 
 

0,21 0,11 0,32 0,11 0,16 0,02 

2010 1,38 0,69 0,95 0,01 
 

0,18 0,09 0,28 0,09 0,14 0,01 

2011 1,16 0,58 0,79 0,01 
 

0,16 0,08 0,23 0,08 0,12 0,01 

2012 0,99 0,49 0,66 0,01 
 

0,14 0,07 0,20 0,07 0,10 0,01 

2013 0,83 0,42 0,55 0,01 
 

0,12 0,06 0,17 0,06 0,08 0,01 

2014 0,71 0,35 0,46 0,01 
 

0,10 0,05 0,14 0,05 0,07 0,01 

Alex Molendijk
Textbox
 LET OP: dit is een verouderde versie van de Job Exposure Matrix. Kijk voor de meest actuele versie op www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/job-exposure-matrix

http://www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/job-exposure-matrix
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jaar Werkplaats 
plaatwerker 

Constructie 
specialist 
(CS) 

Werkplaats 
schilder 

Monteur 
IERA/MRO 

MRO 
spuiterij/ 
wasserij 
medewerker 

MRO-
koel-
technisch 
specialist  

Equipment 
monteur 

Mede-
werker 
mechanics 

Plaatwerker 
uitlaat/heat 
exchangers 

Mede-
werker 
machinale 

Medewerker 
wheels& 
brakes  

2015 0,60 0,30 0,38 0,01 
 

0,09 0,04 0,12 0,04 0,06 0,01 

2016 0,51 0,13 0,32 0,01 
 

0,08 0,04 0,10 0,04 0,05 0,01 

2017 0,43 0,11 0,26 0,00 
 

0,07 0,03 0,09 0,03 0,04 0,00 

2018 0,36 0,09 0,22 0,00 
 

0,06 0,03 0,07 0,03 0,04 0,00 

2019 0,31 0,08 0,18 0,00 
 

0,05 0,02 0,06 0,02 0,03 0,00 

2020 0,27 0,01 0,14 0,00 
 

0,04 0,02 0,05 0,02 0,03 0,00 

2021 0,24 0,01 0,12 0,00 
 

0,03 0,02 0,05 0,02 0,02 0,00 

 

 

jaar Composiet 
medewerker 

Medewerker 
AVV/CCI 
wasserij  

Onderstellen 
medewerker 

Stoffeerder  Galley-
Interior 
medewerker 

Stoelen 
medewerker 

Toiletten 
mede-
werker 

Leiding 
werkplaats 
schilders 

1970 
 

27,60 
 

37,26 
 

0,33 0,33 10,40 

1971 
 

26,74 
 

35,93 
 

0,33 0,33 10,04 

1972 
 

25,88 
 

34,60 
 

0,33 0,33 9,69 

1973 
 

25,02 
 

33,28 
 

0,33 0,33 9,33 

1974 
 

24,16 
 

31,95 
 

0,33 0,33 8,98 

1975 
 

23,30 
 

30,62 
 

0,33 0,33 8,62 

1976 
 

22,44 
 

29,29 
 

0,33 0,33 8,27 

1977 
 

21,58 
 

27,97 
 

0,33 0,33 7,92 

1978 
 

20,72 
 

26,64 
 

0,33 0,33 7,56 

1979 
 

19,86 
 

25,31 
 

0,33 0,33 7,21 

Alex Molendijk
Textbox
 LET OP: dit is een verouderde versie van de Job Exposure Matrix. Kijk voor de meest actuele versie op www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/job-exposure-matrix
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Bijlagen bij: Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6 KLM-groep december 2021 

jaar Composiet 
medewerker 

Medewerker 
AVV/CCI 
wasserij  

Onderstellen 
medewerker 

Stoffeerder  Galley-
Interior 
medewerker 

Stoelen 
medewerker 

Toiletten 
mede-
werker 

Leiding 
werkplaats 
schilders 

1980 
 

19,00 
 

23,98 
 

0,33 0,33 6,85 

1981 
 

18,14 
 

22,65 
 

0,33 0,33 6,50 

1982 
 

17,28 
 

21,33 
 

0,33 0,33 6,14 

1983 
 

16,42 
 

20,00 
 

0,33 0,33 5,79 

1984 
 

15,56 
 

18,67 
 

0,33 0,33 5,43 

1985 
 

14,70 
 

17,34 
 

0,33 0,33 5,08 

1986 
 

13,84 
 

16,02 
 

0,33 0,33 4,73 

1987 
 

12,98 
 

14,69 
 

0,33 0,33 4,37 

1988 
 

12,12 
 

13,36 
 

0,33 0,33 4,02 

1989 
 

11,26 
 

12,03 
 

0,33 0,33 3,66 

1990 
 

10,40 
 

10,70 
 

0,33 0,33 3,31 

1991 
 

9,55 
 

9,37 
 

0,33 0,33 2,95 

1992 20,28 8,24 
 

7,80 8,29 0,28 0,28 2,60 

1993 16,88 7,12 
 

6,49 7,02 0,23 0,23 2,16 

1994 14,04 6,15 
 

5,40 5,94 0,20 0,20 1,80 

1995 11,69 5,31 
 

4,49 5,03 0,17 0,17 1,50 

1996 9,73 4,58 
 

3,74 4,26 0,14 0,14 1,25 

1997 8,09 3,96 
 

3,11 3,60 0,12 0,12 1,04 

1998 6,74 3,42 
 

2,59 3,05 0,10 0,10 0,86 

1999 5,61 2,95 
 

2,15 2,58 0,09 0,09 0,72 

2000 4,66 2,55 
 

1,79 2,18 0,07 0,07 0,60 

2001 3,88 2,20 
 

1,49 1,85 0,06 0,06 0,50 

2002 3,23 1,90 
 

1,24 1,57 0,05 0,05 0,41 

2003 2,69 1,64 
  

1,33 0,04 0,04 0,34 
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Bijlagen bij: Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6 KLM-groep december 2021 

jaar Composiet 
medewerker 

Medewerker 
AVV/CCI 
wasserij  

Onderstellen 
medewerker 

Stoffeerder  Galley-
Interior 
medewerker 

Stoelen 
medewerker 

Toiletten 
mede-
werker 

Leiding 
werkplaats 
schilders 

2004 2,24 1,42 0,04 
 

1,12 0,04 0,04 0,29 

2005 1,86 1,22 0,03 
 

0,95 0,03 0,03 0,24 

2006 1,55 1,06 0,03 
 

0,80 0,03 0,03 0,20 

2007 1,29 0,91 0,02 
 

0,68 0,02 0,02 0,17 

2008 1,07 0,79 0,02 
 

0,58 0,02 0,02 0,14 

2009 0,89 0,68 0,02 
 

0,49 0,02 0,02 0,11 

2010 0,74 0,59 0,01 
 

0,41 0,01 0,01 0,10 

2011 0,62 0,51 
   

0,01 0,01 0,08 

2012 0,51 0,44 
   

0,01 0,01 0,07 

2013 0,43 0,38 
   

0,01 0,01 0,05 

2014 0,36 0,33 
   

0,01 0,01 0,05 

2015 0,30 0,28 
   

0,01 0,01 0,04 

2016 0,25 0,24 
   

0,01 0,01 0,03 

2017 0,21 0,21 
   

0,00 0,00 0,03 

2018 0,17 0,18 
   

0,00 0,00 0,02 

2019 0,14 0,16 
   

0,00 0,00 0,02 

2020 0,11 0,14 
   

0,00 0,00 0,01 

2021 0,08 0,12 
   

0,00 0,00 0,01 
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Bijlagen bij: Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6 KLM-groep december 2021 

Engine Services: geschatte blootstelling chroom-6 in microgram/m3 

 

jaar Medewerker 
Wasserij 

Galvaniseur Plasma 
Spuiter 

Schilder ES Lasser Bankwerker Groot 
Machinale 

Monteur 
MRO/ 
inspecteur 

1970 28,64 6,90 78,2 41,40 29,90 27,60 22,72 2,76 

1971 27,73 6,72 76,34 40,40 29,18 26,94 22,18 2,69 

1972 26,82 6,54 74,49 39,40 28,47 26,27 21,64 2,63 

1973 25,91 6,35 72,63 38,40 27,75 25,61 21,10 2,56 

1974 25,00 6,17 70,77 37,40 27,03 24,95 20,56 2,49 

1975 24,09 5,99 68,92 36,40 26,31 24,29 20,02 2,43 

1976 23,18 5,81 67,06 35,40 25,60 23,62 19,47 2,36 

1977 22,27 5,63 65,21 34,40 24,88 22,96 18,93 2,30 

1978 21,36 5,45 63,35 33,40 24,16 22,30 18,39 2,23 

1979 20,46 5,26 61,49 32,40 23,44 21,64 17,85 2,16 

1980 19,55 5,08 59,64 31,40 22,73 20,97 17,31 2,10 

1981 18,64 4,90 57,78 30,40 22,01 20,31 16,77 2,03 

1982 17,73 4,72 55,92 29,40 21,29 19,65 16,23 1,96 

1983 16,82 4,54 54,07 28,40 20,57 18,99 15,69 1,90 

1984 15,91 4,35 52,21 27,40 19,86 18,32 15,15 1,83 

1985 15,00 4,17 50,35 26,40 19,14 17,66 14,61 1,77 

1986 14,09 3,99 48,50 25,40 18,42 17,00 14,06 1,70 

1987 13,19 3,81 46,64 24,40 17,70 16,34 13,52 1,63 

1988 12,28 3,63 44,78 23,40 16,99 15,67 12,98 1,57 

1989 11,37 3,45 42,93 22,40 16,27 15,01 12,44 1,50 

1990 10,46 3,26 41,07 21,40 15,55 14,35 11,90 1,43 

1991 9,55 3,08 39,22 20,40 14,84 13,69 11,36 1,37 
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Bijlagen bij: Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6 KLM-groep december 2021 

jaar Medewerker 
Wasserij 

Galvaniseur Plasma 
Spuiter 

Schilder ES Lasser Bankwerker Groot 
Machinale 

Monteur 
MRO/ 
inspecteur 

1992 8,24 2,66 33,85 17,62 12,81 11,81 9,81 1,18 

1993 7,12 2,30 29,23 15,21 11,06 10,20 8,47 1,02 

1994 6,15 1,98 25,24 13,14 9,55 8,81 7,32 0,88 

1995 5,31 1,71 21,80 11,34 8,24 7,61 6,32 0,76 

1996 4,58 1,48 18,82 9,79 7,12 6,57 5,46 0,66 

1997 3,96 1,28 16,25 8,46 6,15 5,67 4,71 0,57 

1998 3,42 1,10 14,03 7,30 5,31 4,90 4,07 0,49 

1999 2,95 0,95 12,12 6,31 4,58 4,23 3,51 0,42 

2000 2,55 0,82 10,46 5,45 3,96 3,65 3,03 0,37 

2001 2,20 0,71 9,04 4,70 3,42 3,15 2,62 0,32 

2002 1,90 0,61 7,80 4,06 2,95 2,72 2,26 0,27 

2003 1,64 0,53 6,74 3,51 2,55 2,35 1,95 0,24 

2004 1,42 0,46 5,82 3,03 2,20 2,03 1,69 0,20 

2005 1,22 0,39 5,02 2,61 1,90 1,75 1,46 0,18 

2006 1,06 0,34 4,34 2,26 1,64 1,51 1,26 0,15 

2007 0,91 0,29 3,75 1,95 1,42 1,31 1,09 0,13 

2008 0,79 0,25 3,23 1,68 1,22 1,13 0,94 0,11 

2009 0,68 0,22 2,79 1,45 1,06 0,97 0,81 0,10 

2010 0,59 0,19 2,41 1,25 0,91 0,84 0,70 0,08 

2011 0,51 0,16 2,08 1,08 0,79 0,73 0,60 0,07 

2012 0,44 0,14 1,80 0,94 0,68 0,63 0,52 0,06 

2013 0,38 0,12 1,55 0,81 0,59 0,54 0,45 0,05 

2014 0,33 0,11 1,34 0,70 0,51 0,47 0,39 0,05 

2015 0,28 0,09 1,16 0,60 0,44 0,40 0,34 0,04 

2016 0,24 0,08 1,00 0,52 0,38 0,35 0,29 0,03 
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Bijlagen bij: Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6 KLM-groep december 2021 

jaar Medewerker 
Wasserij 

Galvaniseur Plasma 
Spuiter 

Schilder ES Lasser Bankwerker Groot 
Machinale 

Monteur 
MRO/ 
inspecteur 

2017 0,21 0,07 0,86 0,45 0,33 0,30 0,25 0,03 

2018 0,18 0,06 0,75 0,39 0,28 0,26 0,22 0,03 

2019 0,16 0,05 0,64 0,32 0,24 0,22 0,19 0,02 

2020 0,14 0,04 0,53 0,26 0,20 0,18 0,16 0,02 

2021 0,12 0,03 0,42 0,2 0,17 0,15 0,14 0,02 
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Bijlagen:  
Historisch blootstellingsonderzoek KLM-groep  Concept 
 

Martinair/RJC: geschatte blootstelling chroom-6 in microgram/m3 

 

jaar GWK/ 
monteur 

Schilder 
RJC 

Plaat-
werker 
RJC 

Monteur 
engine 

Interior/ 
Tooling 

1970 6,21 47,25 39,17 13,80 6,21 

1971 5,99 46,12 38,24 13,47 5,99 

1972 5,77 45,00 37,30 13,14 5,77 

1973 5,56 43,87 36,37 12,81 5,56 

1974 5,34 42,75 35,44 12,47 5,34 

1975 5,12 41,62 34,51 12,14 5,12 

1976 4,90 40,50 33,57 11,81 4,90 

1977 4,68 39,37 32,64 11,48 4,68 

1978 4,47 38,25 31,71 11,15 4,47 

1979 4,25 37,12 30,77 10,82 4,25 

1980 4,03 36,00 29,84 10,49 4,03 

1981 3,81 34,87 28,91 10,16 3,81 

1982 3,59 33,75 27,98 9,82 3,59 

1983 3,38 32,62 27,04 9,49 3,38 

1984 3,16 31,50 26,11 9,16 3,16 

1985 2,94 30,37 25,18 8,83 2,94 

1986 2,72 29,25 24,25 8,50 2,72 

1987 2,50 28,12 23,31 8,17 2,50 

1988 2,29 27,00 22,38 7,84 2,29 

1989 2,07 25,87 21,45 7,51 2,07 

1990 1,85 24,75 20,52 7,17 1,85 

1991 1,63 23,62 19,58 6,84 1,63 

1992 1,38 20,79 16,58 5,91 1,38 

1993 1,17 17,30 14,03 5,10 1,17 

1994 0,99 14,40 11,88 4,40 0,99 

1995 0,84 11,98 10,05 3,80 0,84 

1996 0,71 9,97 8,51 3,28 0,71 

1997 0,60 8,30 7,20 2,84 0,60 

1998 0,51 6,91 6,10 2,45 0,51 

1999 0,43 5,75 5,16 2,11 0,43 

2000 0,36 4,78 4,37 1,83 0,36 

2001 0,31 3,98 3,70 1,58 0,31 

2002 0,26 3,31 3,13 1,36 0,26 

2003 0,22 2,76 2,65 1,18 0,22 

2004 0,19 2,29 2,24 1,01 0,19 

2005 0,16 1,91 1,90 0,88 0,16 

2006 0,13 1,59 1,61 0,76 0,13 
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Bijlagen:  
Historisch blootstellingsonderzoek KLM-groep  Concept 
 

jaar GWK/ 
monteur 

Schilder 
RJC 

Plaat-
werker 
RJC 

Monteur 
engine 

Interior/ 
Tooling 

2007 0,11 1,32 1,36 0,65 0,11 

2008 0,10 1,10 1,15 0,56 0,10 

2009 0,08 0,92 0,97 0,49 0,08 

2010 0,07 0,76 0,83 0,42 0,07 

2011 0,06 0,63 0,70 0,36 0,06 

2012 0,05 0,53 0,59 0,31 0,05 

2013 0,04 0,44 0,50 0,27 0,04 

2014 0,04 0,37 0,42 0,23 0,04 

2015 0,03 0,30 0,36 0,20 0,03 

2016 0,03 0,25 0,30 0,17 0,03 

2017 0,02 0,21 0,26 0,15 0,02 

2018 0,02 0,18 0,22 0,13 0,02 

2019 0,02 0,15 0,18 0,11 0,02 

2020 0,01 0,11 0,16 0,09 0,01 

2021 0,01 0,10 0,14 0,08 0,01 
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Bijlagen:  
Historisch blootstellingsonderzoek KLM-groep Concept 

Transavia: geschatte blootstelling chroom-6 in microgram/m3 

jaar GWK/monteur Wheels 
& 
Brakes 

1970 7,45 20,79 

1971 7,19 20,08 

1972 6,93 19,37 

1973 6,67 18,67 

1974 6,41 17,96 

1975 6,14 17,25 

1976 5,88 16,54 

1977 5,62 15,83 

1978 5,36 15,12 

1979 5,10 14,41 

1980 4,84 13,70 

1981 4,57 13,00 

1982 4,31 12,29 

1983 4,05 11,58 

1984 3,79 10,87 

1985 3,53 10,16 

1986 3,27 9,45 

1987 3,00 8,74 

1988 2,74 8,03 

1989 2,48 7,32 

1990 2,22 6,62 

1991 1,96 5,91 

1992 1,66 5,20 

1993 1,40 4,33 

1994 1,19 3,60 

1995 1,01 3,00 

1996 0,85 2,49 

1997 0,72 2,07 

1998 0,61 1,73 

1999 0,52 

2000 0,44 

2001 0,37 

2002 0,31 

2003 0,27 

2004 0,22 

2005 0,19 

2006 0,16 
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Bijlagen:  
Historisch blootstellingsonderzoek KLM-groep  Concept 
 

jaar GWK/monteur Wheels 
& 
Brakes 

2007 0,14 
 

2008 0,12 
 

2009 0,10 
 

2010 0,08 
 

2011 0,07 
 

2012 0,06 
 

2013 0,05 
 

2014 0,04 
 

2015 0,04 
 

2016 0,03 
 

2017 0,03 
 

2018 0,02 
 

2019 0,02 
 

2020 0,02 
 

2021 0,01 
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Bijlage 8: Validatiecommissie leden en opdracht  
 

Voorzitter:  

Mr. drs. Gerard van de Weg 

Leden: 

Prof. Wilfried R.F. Notten, Emeritus hoogleraar Toxicology & Health Care 

Prof. Dr. Ir. Dick J.J. Heederik, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht 

Dr. Dinant Kroese, Senior toxicoloog, De Nederlandse Organisatie voor toegepast-

natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) 

Ir. Theo-Jan Heesen, Arbeidshygiënist, TrajectPlus   
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203 
Bijlagen:  
Historisch blootstellingsonderzoek KLM-groep  Concept 
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Bijlagen:  
Historisch blootstellingsonderzoek KLM-groep  Concept 
 

Bijlage 9: Begrippenlijst  
 

Begrip Definitie/verklaring 
AAS Atoomabsorptiespectrometrie 

Achtergrondconcentratie Concentratie in de lucht die niet wordt veroorzaakt door de persoon zelf 
uitgevoerde activiteit.  

Alodine Alodine, algemeen bekend als Chem Film, is een chromaatconversiecoating 
die metalen, meestal aluminium, beschermt tegen corrosie. Een andere naam 
is bonderite. 

AM Arithmetic Mean (Rekenkundig gemiddelde) 

Anodiseermiddel Een middel dat gebruikt wordt als proces voor het anodiseren van aluminium. 

Anodiseren Anodiseren is een oppervlaktebehandeling om metalen zoals aluminium en 
titanium te voorzien van een oxide laag.  

Arbeidshygiëne Arbeidshygiëne is de toegepaste wetenschap, die zich richt op het geheel van 
belastende factoren dat in of door de werksituatie kan ontstaan en dat de 
gezondheid en/of het welzijn van de werkende mens en/of zijn nageslacht 
kan beïnvloeden. 

Avionisch Electrische installaties, radarinstallaties en systemen voor communicatie en 
vluchtgeleiding van een vliegtuig. 

AVV Afdeling voor reinigen en non-destructief onderzoek 

Arbofunctionarissen Functionarissen die gespecialiseerd zijn in arbeidsomstandigheden. 

Audit Een systematische periodieke controle die wordt verricht door een auditor. 
Tijdens een audit wordt onderzocht (op basis van vragenlijsten of checklists) 
of de realiteit overeenkomt met de gewenste gang van zaken. 

Bedrijfsschool Interne opleiding die zich richt op de functies binnen een bedrijf. 

Blootstellingskarakteristieken Het verloop van de hoogte van de blootstelling in tijd gedurende de werkdag. 

Blootstellingsmatrix De mate van blootstelling uitgezet in een matrix. 

Blootstellingsmeting Het bepalen van een het blootstellingsniveau door middel van daarvoor 
bestemde meetapparatuur.  

Bonderite Een product dat gebruikt wordt om metalen oppervlakken te reinigen, coaten 
en beschermen. 

Carcinogeen Kankerverwekkend 

CCI Cleaning and Cracking Inspection 

Chemrade Een softwaresysteem dat gevuld is met een register van gevaarlijke stoffen en 
waarmee gezondheidsrisico’s berekend en beoordeeld worden. 

Chroom-6 Onderdeel van metaalverbindingen die worden gebruikt vanwege 
corrosiewerende eigenschappen. Chroom-6 kan ook ontstaan bij sommige 
processen aan chroom bevattend metaal. Chroom-6 is schadelijk voor de 
gezondheid en kan leiden tot onder andere kanker. 

Chromaat Chromaat is een zoutverbinding van het metaal chroom waarin chroom-6 
voorkomt. 

Checks Reguliere inspecties op het vliegtuig en onderdelen daarvan. 

CM Carcinogene Mutagene 

Coating Een verf die toegepast wordt op een oppervlak wat helpt het object te 
beschermen door de levensduur te verlengen. Coatings worden ook gebruikt 
voor decoratieve redenen. 

Colorimetrie Een eenvoudige vorm van concentratiebepaling met behulp van licht. 

Complexering Binden van metaal aan analysevloeistof 

Correctiefactor Een vast getal waarmee een variabele uitkomst mee wordt vermenigvuldigd. 

CS Component Services 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Concentratie_(oplossing)
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Begrip Definitie/verklaring 
Dagbelasting Gemiddelde blootstelling aan een bepaalde stof gemiddeld over de 8-urige 

werkdag. 

Dagblootstelling De gemiddelde hoeveelheid chroom-6 waaraan een werknemer over een 
werkdag van 8 uur blootstaat. 

Detectielimiet Grens waaronder een stof met de beschikbare methoden niet meer 
betrouwbaar kan worden gemeten. 

Determinanten Factor die invloed heeft op een toestand of ontwikkeling. 

Directe blootstelling Blootstelling aan chroom-6 door uitvoering van de taken die medewerkers 
zelf uitvoeren. 

E&M Engineering & Maintenance 

ES Engine Services 

Extrapolatie Het uitbreiden van een reeks getallen met punten die buiten die reeks liggen. 

Functieblad Een beschrijving, met ontwikkelingen in de werkzaamheden en 
werkomstandigheden door de jaren heen, van de functie op basis van 
interviews. 

Galley Is het gedeelte van een vliegtuig waar voedsel wordt gekookt en bereid. 

Galvaniseren Een methode waarbij een zelf opofferende dunne laag van zink, nikkel, 
aluminium, chroom of magnesium op staal of ijzer wordt aangebracht om 
corrosie te voorkomen. 

Galvano Een ruimte waar materiaal wordt gegalvaniseerd.  

Geometrisch gemiddelde Het meetkundige gemiddelde. Het geometrisch gemiddelde van n getallen 
wordt verkregen door de getallen met elkaar te vermenigvuldigen en 
vervolgens van het product de n-de-machtswortel te nemen. 

GM Geometric Mean (Geometrisch gemiddelde) 

GSD Geometric Standard Deviation (Geometrische standaarddeviatie) 

Gritten “Gritstralen” heeft als doel de aangetaste of vervuilde toplaag van metaal te 
reinigen. 

GWK Grondwerktuigkundige 

H Hangaar 

HMV Heavy Maintenance Visit 

HST Hangar Support Team 

Huidblootstelling Bepaalde hoeveelheid blootstelling van een stof aan de huid. 

IERA Instrument Electronics Radio Avionics 

IKA Ned Instituut voor klinische arbeidsgeneeskunde, Een gespecialiseerd instituut en 
Centre of Excellence op het gebied van arbeid en gezondheid. 

Indirecte blootstelling Treedt op wanneer iemand aanwezig moet zijn in de nabijheid van processen 
waarbij chroom-6 in de lucht vrijkomt en er sprake kan zijn van blootstelling. 

Ingestie Het opnemen/consumeren via de mond. 

Inhalatoire blootstelling Blootstelling aan gevaarlijke stoffen via inademing. 

Interior Afdeling waar het interieur van een vliegtuig wordt onderhouden. 

IRAS Institute for Risk Assessment Sciences 

KLM-Cityhopper De regionale luchtvaartmaatschappij dochteronderneming van KLM. 

KLM Facility services Onderdeel van KLM NV dat facilitaire dienstverlening levert.  

KLM-groep KLM NV inclusief KLM-Cityhopper, Martinair/RJC, Transavia. 

KLM-Milieucentrum (KMC) Gebouw waar proceswater wordt gezuiverd, water wordt gedemineraliseerd, 
gevaarlijk afval wordt verzameld en legionellabeheer plaatsvindt. 

Linear Mixed Models Een statistisch model met zowel vaste effecten als willekeurige effecten. 

Lognormale verdeling Een continue kansverdeling van een willekeurige variabele waarvan het 
logaritme normaal is verdeeld. 

Martinair RJC Voert Line Maintenance onderhoudsdiensten uit op Embraer vliegtuigen van 
o.a. KLM. 
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Begrip Definitie/verklaring 
Mastinox Een middel dat fungeert als een effectieve barrière tegen de 

veelvoorkomende oorzaken van corrosie op aluminiumlegeringen of tussen 
verschillende metalen. 

Metaalanalyse extractie Specifieke stap in de analysemethode voor metalen. 

Motoren shop Afdeling waar vliegtuigmotoren en aanverwante componenten worden 
onderhouden en gereviseerd. 

MRO Maintenance Repair and Overhaul 

Mutageen Stoffen die het erfelijk materiaal kunnen beschadigen 

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health 

NVN Nederlandse Voornorm 

Oppervlakte reiniging Een metaaloppervlak ontdoen van verf en/of andere voorgaande 
oppervlakbehandelingen. 

PAS-pomp Draagbare luchtsample pomp (Personal Air Sampling). 

Pax Passagier 

PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Persoonlijke meting Een medewerker wordt uitgerust met een monstername apparatuur waarbij 
de lucht wordt geanalyseerd. 

Piekblootstelling Hoogste (gemeten) waarde waaraan een medewerker aan blootgesteld 
wordt. 

Plasmaspuiten Een thermisch spuitproces waarmee hoogwaardige coating wordt gemaakt. 

Primer Verf die als grondlaag wordt gebruikt. 

REPA Reparatieafdeling 

Risico Inventarisatie & 
Evaluatie (RI&E) 

Beschrijft de risico's in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid 
van de werknemers. 

SCO Safety & Compliance Organisation 

Stationaire meting Het meten van een stof op één plaats. 

STM Stoffenmanager, een online tool waarmee de blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen kan worden geschat. 

SWP Schilderswerkplaats 

SYNERGY-project Een grote gepoolde analyse van case-control-onderzoeken naar de 
gezamenlijke effecten van kankerverwekkende stoffen op het werk.  

Taakmetingen Metingen, op het gebied van schadelijke stoffen, die bij een taak binnen de 
arbeid worden uitgevoerd. 

Teleplatform Een zowel horizontaal als verticaal beweegbaar platform.  

TNO-cabine Door TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek) ontwikkelde schuurcabine die voor vliegtuigonderhoud 
ontwikkeld is met het doel de blootstelling aan chroom-6 te minimaliseren. 

Validatiecommissie Commissie bestaand uit externe experts die het rapport ‘Historisch 
blootstellingsonderzoek chroom-6’ toetsen. 

WPI Werkplek Instructies 

 




