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Aan:  Strategietafel Chroom-6 KLM-Groep 
               t.a.v. de Voorzitter, de heer R.G. de Groot, COO KLM 
c.c. de heer E. Hoogendijk, VP ISSO  
Van:  Validatiecommissie Chroom-6 Onderzoek KLM Groep 
Betreft:  Verslag van bevindingen en werkzaamheden 
Datum: 20 december 2021 
 
 
Inleiding 
In januari 2020 is door KLM na overleg met de vakbonden de validatiecommissie Chroom-6 ingesteld, 
die in dit document verslag doet van haar bevindingen en werkzaamheden en daarmee haar inzet 
m.b.t. het Chroom-61 onderzoek als beëindigd beschouwt. “Chroom (VI)”. Dit verslag betreft de 
werkzaamheden en de bevindingen van de validatiecommissie en heeft met name betrekking op het 
rapport: “Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6, KLM-groep, december 2021”. {versie: 
chroom-6-2021-001} 
Door KLM (i.c. de zogenoemde ‘strategische tafel’) is verkort de onderstaande opdrachtformulering 
gegeven, die als uitgangspunt heeft gediend voor de inzet en werkwijze van de validatiecommissie:  

 
Binnen KLM wordt al decennia gewerkt met en aan materialen die chroom-6 bevatten. Om de 

blootstelling aan Chroom-6 in het verleden en heden vast te stellen is door de leiding van 
KLM besloten tot een blootstellingsonderzoek, uit te voeren door de Integrated Safety 
Services Organisation (ISSO) van de KLM. Deze afdeling is in principe onafhankelijk 
gepositioneerd binnen de KLM en dient voor dit onderwerp, net als alle andere 
onderwerpen die behandeld worden, tot een onafhankelijk oordeel te komen.  

 
KLM wil in overleg met de vakbonden komen tot een compensatieregeling voor aan chroom-6 

blootgestelde medewerkers. Onderdeel van zo een regeling zijn de uitkomsten van een 
blootstellingsonderzoek. Om een onafhankelijke oordeelsvorming verder te garanderen is 
in overleg met de vakbonden besloten tot het instellen van een onafhankelijke 
validatiecommissie.   

 
Opdracht voor de validatiecommissie 
1) Het inhoudelijk begeleiden van het blootstellingsonderzoek; 
2) Valideren van het onderzoeksplan voor de historische blootstelling;  
3) Monitoren en indien nodig visiteren van de uitvoering van het blootstellingsonderzoek;  
4) Valideren van indeling van werkzaamheden/functies in blootstellingscategorieën; 
5 Valideren van de uitkomsten van het blootstellingsonderzoek; 
6) Het uitbrengen van verslag van werkzaamheden en bevindingen van de commissie.  
 
Bevoegdheden van de Validatiecommissie:  
• Gevraagd en ongevraagd commentaar geven op onderzoeksopzet, -uitvoering en – 

uitkomsten; 
• Visitatie van de uitvoering van het onderzoek;  
• Gevraagd en ongevraagd advies geven.  
 
Samenstelling van de Commissie 
Voorzitter: 
Mr. drs. Gerard van de Weg 
 

 
1 In dit verslag wordt, overeenkomstig het gebruik van KLM, de werkterm ‘Chroom-6’ gebezigd voor de 
officiële nomenclatuur van hexavalent chroom “Chroom (VI)”. 
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Leden: 
Prof. Dr. Wilfried RF Notten, Emeritus hoogleraar Toxicology & Health Care 
Prof. Dr. Ir. Dick 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   

 
Bevindingen 

De bevindingen hebben betrekking op het onderzoeksproces, de rapportages en het eindresultaat, 
het rapport “Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6, KLM-groep, december 2021”, conform de 
punten 1, 2 en 3 respectievelijk 4 en 5 van de opdracht aan de validatiecommissie.  
 
Onderzoeksproces 
Het onderzoek door de onderzoeksgroep van ISSO is gestart met het opstellen van een 
onderzoeksplan. Dit historisch onderzoek naar de blootstelling aan chroom-6, dat zich uitstrekt over 
meerdere decennia, bleek mede door z’n brede opzet en op deelterreinen ontbreken van historische 
informatie, uiterst complex. Dientengevolge bleek het noodzakelijk om voor de analyse van de 
gevonden meetgegevens m.b.t. Chroom-6, onder meer, geavanceerde statistische modellen toe te 
passen om trends in de blootstelling naar functie te kunnen identificeren. Ofschoon binnen ISSO 
arbeidhygiënische deskundigheid in ruime mate aanwezig was, heeft de validatiecommissie tevens 
moeten constateren dat additionele expertise onontbeerlijk was voor uitvoering van deze complexe 
studie. De omvang van de studie is mede vanwege de complexiteit aanvankelijk onderschat, 
waardoor de planning een aantal keren is bijgesteld. Waar de validatiecommissie in de eerste fase 
aandrong op een vooraf gedefinieerd analyse kader en onderzoeksaanpak, bleek dit voor ISSO geen 
werkbare aanpak. ISSO heeft daarbij gekozen voor een open benadering van het onderzoek. Het 
onderzoeksplan is derhalve gaandeweg in overleg met de validatiecommissie uitgewerkt en ingevuld. 
 
Dit heeft geleid tot een accentverschuiving in de taken van de validatiecommissie. De taak van 
inhoudelijk begeleiden is omvangrijker geweest dan aanvankelijk voorzien en de advisering over 
onder meer opzet en uitvoering van het onderzoek heeft zich op een relatief gedetailleerd niveau 
voltrokken. De validatiecommissie heeft ook gebruik gemaakt van haar mogelijkheden om de 
uitvoering van het blootstellingsonderzoek (op onderdelen) te monitoren. Zo heeft een lid van de 
commissie gedetailleerd inzicht gekregen in de werkwijze van ISSO bij het afnemen van interviews en 
is ook gedetailleerd inzicht verkregen in de over de loop der jaren bij de KLM uitgevoerde 
blootstellingmetingen, het op basis hiervan opgebouwde gegevensbestand en de analyse van deze 
gegevens.  
 
De discussies die de leden van de validatiecommissie hebben gevoerd met de onderzoekers, waren 
met name gericht op de volgende aspecten: 
• De te volgen onderzoeksmethodologie; 
• Keuze van relevante parameters om de blootstelling te kwantificeren; 
• Inschakelen van aanvullende expertise voor het kwantificeren van de blootstelling; 
• De schatting van de blootstelling in de periode van voor 1992, de periode waarover geen 

meetdata beschikbaar zijn; 
• De opzet van de interviews; 
• Bystander exposure en de rol van stationaire metingen; 
• Vertaling van de gegevens van KLM naar Transavia en Martinair; 
• Het tijdvak waarover uitspraken gedaan worden; 
• Helderheid van gekozen aanpak en redactie van de rapportage. 
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Met voldoening heeft de validatiecommissie kunnen constateren dat daaruit leerpunten zijn 
getrokken. De onderzoeksgroep heeft niet geschroomd om bij zeer specialistische onderdelen ook 
externe deskundigen te betrekken, wanneer hiertoe door de validatiecommissie werd geadviseerd.  
Adviezen van de validatiecommissie zijn vertaald naar de onderzoeksopzet, de uitvoering van het 
onderzoek en meegenomen in de analyse en interpretatie van de gegevens.  
 
In de ogen van de validatiecommissie heeft dit geleid tot een kritische, maar constructieve en 
transparante samenwerking tussen de onderzoekers van ISSO en de validatiecommissie. 
 
De validatiecommissie stelt vast dat ISSO grote inspanningen heeft verricht om het 
blootstellingverleden aan chroom-6 te reconstrueren. Er is moeite gedaan om alle beschikbare 
bronnen in beeld te brengen, gegevens te verzamelen en die te analyseren.  
 
De aard van dit onderzoek, het reconstrueren van een historisch blootstellingsonderzoek, brengt een 
aantal onzekerheden met zich mee. De validatiecommissie stelt dat ISSO gekozen heeft voor een 
uiteindelijke aanpak die als algemeen geaccepteerd wordt beschouwd. Daarbij heeft men ook zonder 
voorbehoud moeite gedaan om gegevens te verzamelen en is men zorgvuldig te werk gegaan als het 
gaat om het selecteren van relevante data.  
 
Validatie  
De validatiecommissie is van mening dat het onderzoek en de resultaten een goed beeld geven van 
de blootstellingshistorie aan chroom-6 bij de KLM Groep. De validatiecommissie stelt dat met de 
uitkomsten van het onderzoek voldaan wordt aan de centrale onderzoeksvraag; ‘In welke mate is er 
bij functies binnen de bedrijfsonderdelen van de KLM-groep in de afgelopen decennia sprake 
geweest van blootstelling aan chroom-6’. Evenals de twee hiervan afgeleide doelstellingen, te weten 
het in kaart brengen van de blootstelling aan chroom-6 binnen de KLM-groep per functie door de 
jaren heen en deze informatie vervolgens per functie vorm te geven door middel van een 
zogenaamde ‘Job Exposure Matrix’ die een ingeschat blootstellingsniveau oplevert, per werkeenheid, 
per functiegroep, en per jaar. Deze informatie kan, in combinatie met een werkhistorie van een 
werknemer (informatie over alle uitgevoerde functies en duur van deze functies, naar periode), een 
goed beeld geven van de (gemiddelde, cumulatieve of piekblootstelling)en levert als zodanig 
geschikte input voor een compensatieregeling. De validatiecommissie meent dat de rapportage 
daarmee ook een bruikbaar document kan zijn om tot vaststelling van een compensatieregeling te 
komen. 
 
Overwegingen: 
De validatiecommissie maakt van de gelegenheid gebruik om hier een aantal overwegingen mee te 
geven voor het verdere traject naar de ontwikkeling van de compensatieregeling: 
 
• De validatiecommissie heeft begrepen dat de regeling zoals die door Defensie is ontworpen tot 

op zekere hoogte model zal staan voor een te ontwikkelen KLM-regeling. De validatiecommissie 
wijst de KLM-Groep er op dat KLM over een veel beter historisch inzicht in de 
blootstellingsituatie beschikt dan dat bij Defensie het geval is. Daarnaast bestaat de indruk dat 
ook betere informatie beschikbaar is over de werkhistorie van de werknemers en de context 
waar de werkzaamheden over de jaren plaatsvonden. Dat maakt het mogelijk om in de 
compensatieregeling ook meer dan bij Defensie mogelijk was, recht te doen aan de mate van 
beroepsmatige blootstelling aan chroom-6 en het als gevolg daarvan gelopen gezondheidsrisico. 
De verzamelde gegevens kunnen voor een aantal functies het kwantificeren van het risico 
faciliteren. In geval van bepaalde chroom gerelateerde ziekten kan aan de hand van de 
werkhistorie van de betreffende werknemer en de ‘job exposure matrix’ in veel gevallen de 
veroorzakingswaarschijnlijkheid worden bepaald. 
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• Kijkend naar de blootstellingsmetingen die bij de KLM zijn verzameld is over een periode van 
veertig jaar de blootstelling van werknemers aantoonbaar en substantieel gedaald, mede door 
een betere beheersing van de blootstelling. In de compensatieregeling zou daarom bijvoorbeeld 
niet alleen rekening kunnen worden gehouden met het aantal dienstjaren dat een functie is 
uitgeoefend (de factor tijd) maar ook in welk tijdvak dit dienstverband zich heeft afgespeeld. 

• Het onderzoek was gericht op chroom-6 blootstellingen vanaf 1970, met als argument dat er 
over de periode vóór 1970 nauwelijks informatie beschikbaar was. Dit neemt echter niet weg dat 
er ook voor 1970 blootstelling aan chroom-6 heeft kunnen plaatsvinden. Het lijkt de 
validatiecommissie gewenst om bij de uitvoering van de compensatieregeling rekening te 
houden met oudere ex-werknemers met aandoeningen die passen in het toxiciteitsprofiel van 
chroom-6 en waarbij aannemelijk kan worden gemaakt, c.q. niet uit te sluiten valt, dat zij in de 
periode voor 1970 zijn blootgesteld geweest aan chroom-6. 

• In het rapport wordt expliciet vermeld dat: ‘mogelijke blootstelling aan chroom-6 tijdens 
onderhoud aan gebouwen of installaties of bij facilitaire taken buiten de scope van het 
onderzoek valt, tenzij deze zijn uitgevoerd door mensen in dienst van KLM’.  De 
validatiecommissie stelt vast dat er dientengevolge wellicht taken en functies zijn met mogelijke 
blootstelling aan chroom-6 die niet in beschouwing zijn genomen in dit onderzoek. 

• Delen van het rapport, en met name de passages over de toepassing van statistische modellen, 
zullen vanwege de complexiteit van de materie voor niet-ingewijden moeilijk te begrijpen zijn. 
Het lijkt gewenst om in een begeleidend schrijven bij de publicatie van het rapport daaraan de 
nodige aandacht te schenken.  

• De onderzoeksgroep heeft op gedegen en volhardende wijze via extrapolatie een inschatting 
gemaakt van de mogelijke blootstelling aan chroom-6 in functies en perioden waarover geen 
meetgegevens beschikbaar zijn. De validatiecommissie onderschrijft deze benadering maar zou 
graag een onzekerheidsanalyse zien worden toegevoegd waarmee onder- en bovengrenzen van 
de waarnemingen aangegeven kunnen worden. 

 
 

Werkzaamheden van de commissie 

Hieronder het overzicht van de bijeenkomsten van de validatiecommissie. De bijeenkomsten zijn op 
één na fysiek geweest met in achtneming van de Corona-richtlijnen. De validatiecommissie vond het 
belangrijk fysiek te vergaderen gezien de ingewikkelde materie en daarbij behorende discussies. 
Buiten deze vergaderingen hebben ook enkele visitaties plaatsgevonden die verhelderend hebben 
gewerkt, om tot een goede beeldvorming te komen van de werkzaamheden bij de verschillende 
geledingen die met chroom-6 in aanraking zijn gekomen.   
 

Datum Activiteit 
7 januari 2020 Instellen van de commissie. 

Bespreken opdracht commissie 
13 maart 2020 Bespreken onderzoeksplan  
16 april 2020 Bespreken onderzoeksplan 
4 juni 2020 Bespreken onderzoeksplan 

Gesprek delegatie medezeggenschap 
15 juli 2020 Gesprek management en vakbonden 

Bespreken onderzoeksplan 
Bezoek hangar 14 en hangar 73 

7 september 2020 Bespreken onderzoeksplan 
16 oktober 2020 Intern overleg validatiecommissie: valideren onderzoeksplan 
9 november 2020 Bespreken voorlopige onderzoeksresultaten 
20 en 27 januari 2021 Visiteren uitvoering onderzoek: interviews bijwonen 
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Datum Activiteit 
11 februari 2021 Visiteren uitvoering onderzoek: inzage uitvoering blootstellingsonderzoek 
15 februari 2021 Bespreken voorlopige onderzoeksresultaten 
7 april 2021 Bespreken voorlopige onderzoeksresultaten 
25 mei 2021 Intern overleg validatiecommissie: advies uitvoering 

blootstellingsonderzoek 
18 juni 2021 Bespreken voorlopige onderzoeksresultaten 
26 juli 2021 Bespreken concept-rapportage blootstellingsonderzoek 
22 september 2021 Intern overleg validatiecommissie: reactie opzet onderzoeksrapport. Zie 

bijlage: “Tussentijdse rapportage  22-09-2021” 
29 september 2021 Bespreken concept-rapportage blootstellingsonderzoek 
17 november 2021 Bespreken concept-rapportage blootstellingsonderzoek 
8 december 2021 Presentatie en bespreking definitieve rapportage blootstellingsonderzoek 
14 januari 2022  Geplande aanbieding en toelichting aan Strategie tafel KLM 

 
 


