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Kerngroep: Derk Jan van der Kolk, Peter Knijp, Edwin Rijsdijk en Peter van den Bedem 

 

 

 Een netwerk van personen/partijen die zich bezighouden met de materie 

 

Betrokkenheid voelen om voor slachtoffers én aansprakelijk gestelde 

partijen rechtvaardige oplossingen te vinden 

 

 

 Kennis delen en vrijelijk van gedachten kunnen wisselen  

 Dialoog: werkgevers, werknemers, verzekeraars, makelaars, politiek, 

medische- en juridische wetenschap 

 Ervaring en kennis voor de deelnemers op het gebied van claims 

management ten aanzien van beroepsziekten of vergelijkbare terreinen 
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Een verkenning 



Definitie beroepsziekte 

“Juridische definitie” 

Het bewijs van een beroepsziekte als er een rechtstreeks verband 

tussen een aandoening en blootstelling aan gezondheidsrisico’s is.  

 

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) 

Klinisch waarneembare aandoening die in overwegende mate door 

werk of arbeidsomstandigheden is veroorzaakt. 



NCVB Beroepsziektemeldingen 



Kosten arbeidsongeschiktheid  

Overzicht kosten van arbeidsongeschiktheid, totaal en uitgesplitst naar werkgerelateerdheid, voor 2015 

Bron: UWV 



Per beroepsgroep 

Aantal personen met arbeidsongeschiktheidsuitkering  

en de kosten hiervan in 2015, in totaal en het werk 

gerelateerde deel hiervan. Alle sectoren samen en  

uitgesplitst naar sector. 

Bron: UWV 2015: aantal personen en kosten per uitkering; 

 NEA 2007-2015 % werkgerelateerd  



Uit de media  

DuPont wist dat werknemers en omwonenden risico’s liepen 
 

 

Er zijn sterke bewijzen dat het bedrijf DuPont al  

decennialang wist van de gevaren van de stof  

C8 voor de omwonenden en werknemers van  

de fabriek.  
 



Brandweer bezorgd over gebruik giftig 

blusschuim 
 

Brandweermensen reageren bezorgd op het  

nieuws dat zij al jaren giftig blusschuim gebruiken.  

Over de gevolgen voor hun gezondheid is weinig  

bekend. In het buitenland is ernstige  

milieuvervuiling ontstaan. 

 



Heiwerkers die eind 2016 aan de slag waren op 

een bouwterrein in Kampen, werden wel degelijk 

ziek door de verontreinigde grond waarin ze 

werkten. Dat stelt inspectie SZW na onderzoek. 

De werkzaamheden aan het bouwproject, 

parkeergarage Buitenhaven, liggen sinds januari 

stil. 

  

Verontreinigde grond in Kampen 



Asbestgrit 

 

Personeel afvalbedrijf niet naar  

huis om asbest 
De werknemers mogen het bedrijf 

pas verlaten als ze ’gedoucht’ 

hebben in een van de zogenoemde 

decontaminatie-units. De sfeer is 

gespannen. „Ik heb een week met 

dat spul gewerkt”, aldus een van de 

werknemers 

„Mijn zorg is: wat heb ik ingeademd?” 

Affaire Eurogrit groter dan gedacht: 594 bedrijven gewerkt 

met asbesthoudende grit; op 842 locaties 

#Eurogrit is niet aansprakelijk voor schade zegt leverancier van asbestgrit. 

#Eurogrit is niet verzekerd want kon zich niet verzekeren tegen 

asbestschade. #asbestaffaire #straalgrit @eenvandaag 

Zelfs één vezel is al schadelijk  

 

Het gevaar van het asbest-grit is 

groot volgens jurist Joyce 

Matthijssen, gespecialiseerd in 

asbestzaken. “één asbestvezel is al 

voldoende om de ziekte 

mesothelioom te veroorzaken. Het 

is gevaarlijk omdat je de vezels niet 

ziet en het niet voelt als je ze 

inademt.” Medewerkers van 

bedrijven die met het asbest 

vervuilde straalgrit werkten deden 

dit zonder adequate beschermende 

kleding. Matthijssen noemt het 

onbegrijpelijk dat Eurogrit de 

gezondheidsrisico's niet erkent. 

‘De gezondheid van ons personeel staat 

voorop’ 

Martin Dijkstra, Hollandia  

Volgens de Inspectie SZW komt het product uit Oekraïne. 

Dit had volgens het bedrijf op de weg van de afnemers gelegen. 



Trouw: beroepsziekte is een blinde vlek bij werkgevers en 

bedrijfsartsen. 
18 april 2018 
 

 

Beroepsziekten eisen duizenden slachtoffers, elk 

jaar weer. Het wordt tijd dat bedrijven de 

veiligheidsvoorschriften naleven, zegt de Inspectie 

SZW. 



Overzicht kerncijfers rapport SZW 
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Is alles nu in beeld?  



Het wordt niet minder 

‘Het 'ziekmakende' werkregime bij PostNL:  elke 4 seconden een pakketje sorteren’  

 

'Veiligheid nieuwe methode asbestverwijdering betwist‘  

  

‘West Virginia firefighter cancer presumption bill advances’ 

 

‘Motoragenten doof door te laag windscherm’ 

 

‘Onlangs is gebleken dat bij luchtfilterfabriek AAF-International de werknemers  

zijn blootgesteld aan formaldehyde’ 

 

‘De kantoortuin is funest voor de mentale gezondheid’ 

 



Asbest 

OPS RSI 

Nano 

Houding/beweging 

Dieseldampen Technostress 

Formaldehyde 

Van bekend naar nieuw  

NCVB: 154 bekende en gemelde 

beroepsziekten, van bakkersastma 

tot zoönosen 

Cosmic Clouds 

Chroom6+ 

Burn-out 

Stoflongen 



Karoshi 



Ontwikkelingen  

Meer claims gezondheidsschade door werk (?) 

Hogere levensverwachting > hogere schadelast 

Partijen en verzekeraars worstelen met afhandeling 

claims 
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BEROEPSZIEKTE 



Dilemma’s 

 Melding = claim ?  

 Niet objectiveerbare klachten of meerdere oorzaken 

 Belang werkgever-werknemer-arbodienst-arbeidsinspectie 

 Privé vs. werk 

 Voldoende expertise ja/nee 

 Arbeidsverleden dossier  

 Third party of first party? 

 

 

Voorkomen is beter dan genezen en schade vergoeden! 



Wat zit er nog onder de ijsberg?  
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Hartelijk dank voor uw aandacht! 
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