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als je in ons land een beroepsziekte krijgt ben je aan de goden overgeleverd. in de eerste plaats ben je ziek, 

in de tweede plaats raak je je werk en een groot deel van je inkomen kwijt. Bovendien moet je maar zien aan te 

tonen dat de ziekte door je werk komt. als je van de steiger valt is het simpel. Maar bij een beroepsziekte gaat 

het vaak om langdurige blootstelling aan gevaarlijke of ongezonde arbeidsomstandigheden.

verzekeraars maken daar misbruik van. ze schuwen geen enkel excuus. Drankgebruik, roken, overgewicht, 

hobby’s, ruzie met de partner, alles wordt in de strijd gegooid om onder een claim uit te komen. je ziet eindeloze 

procedures, in de hoop dat het slachtoffer de strijd staakt. Daarom hebben we vijftien jaar geleden Bureau 

Beroepsziekten opgericht. De fnv kan doen wat een individu niet kan: doorgaan tot het gaatje. tot de allerhoog-

ste instantie, de Hoge raad als het moet.

Werkgevers willen steeds minder tijd en geld besteden aan arbeidsomstandigheden.

Met als treurig resultaat: elk jaar drieduizend doden als gevolg van beroepsziekten. De fnv wil zo snel mogelijk 

naar een ander systeem volgens het principe: de vervuiler betaalt. als een werknemer aantoonbaar is blootge-

steld aan gevaarlijke werkomstandigheden, en hij of zij wordt ziek, dan moet de werkgever gewoon de compen-

satie betalen. Daar ligt ook een taak voor het openbaar Ministerie. als een werkgever mensen willens en wetens 

laat werken met stoffen die giftig zijn en de werknemer weet dat niet, dan moet dat ook strafrechtelijk worden 

vervolgd.

Drieduizend doden per jaar, en niemand praat er verder over. vergelijk dat met het aantal verkeersdoden – 570 

– en de inspanningen die we met z’n allen plegen om dat aantal omlaag te brengen. er zijn lichtpuntjes. zo daalt 

het aantal gevallen van de gevreesde schildersziekte ops, dankzij procedures, wet- en regelgeving. Maar be-

roepsziekten blijven nog steeds een blinde vlek. De inspectie szW, voorheen arbeidsinspectie, moet op sterkte 

worden gebracht om dit echt te kunnen aanpakken en handhaven. En er moeten onafhankelijke bedrijfsartsen 

komen die verstand hebben van gezondheid en werk, en ingrijpen als er iets aan de hand is.

ook binnen de vernieuwde en versterkte fnv gaat Bureau Beroepsziekten stug door. in toenemende mate kiest 

het daarbij ook voor een preventieve collectieve aanpak.

Bureau Beroepsziekten is opgericht om zichzelf overbodig te maken.

Helaas is het einde nog niet in zicht…

ton Heerts

voorzitter fnv

Voorwoord

ton Heerts
voorzitter FNV



7W i N s t  i N  d e  V e r l o r e N  z a a k   v i j f t i e n  j a a r  B u r e a u  B e r o e p s z i e k t e n  f n v6

1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009

 

Winst in de verloren zaak

inhoud
Marian schaapman, directeur BBz
“Zonder BBZ hadden veel slachtoffers hun recht niet kunnen halen” 8 

advocaten Wout van Veen en Govert Jan knotter
“Zelfs een tsunami van rechtszaken voedt rechters niet op”  14

Medisch adviseur Johan Jonker
“Positie van werknemers met beroepsziekte is slecht” 18

Individuele zaken, slachtoffers aan het woord  22

rugklachten
Betonstorter Elzo Pruim trilde zijn rug kapot 24 

Chronische toxische encephalopathie (Cte)
Simon Bal heeft Chronische Toxische Encephalopathie door toxische gassen 28 

luchtwegen
zwemtrainer Hetty Mous liep onherstelbare luchtwegproblemen op 32

kanker
schilder Waling ritsma overleed aan blaaskanker 36

Carpaal tunnelsyndroom (Cts)
Diamantslijper Elly de Kruijff viel uit door Carpaal tunnelsyndroom   40

Posttraumatische stressstoornis (Ptss)
Machinist Cor Cremer kampt met een Posttraumatische stressstoornis  44

Collectieve zaken 48

BBz en kaderleden FNV dwingen verbetering arbeidsomstandigheden lidl af 

“Lidl-personeel tilt zich een breuk” 50 

Preventieve collectieve aansprakelijkstelling Connexxion 54
“We wilden voorkomen dat chauffeurs duurzaam uitvielen”



9W i N s t  i N  d e  V e r l o r e N  z a a k   v i j f t i e n  j a a r  B u r e a u  B e r o e p s z i e k t e n  f n v8

1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009

Vijftien jaar Bureau Beroepsziekten fnv. in 2000 bij de op-

richting was de doelstelling zo snel mogelijk overbodig worden. 

Dat is nog niet gelukt. nog steeds worden te veel mensen ziek 

van hun werk. volgens de cijfers van het nederlands Centrum 

voor Beroepsziekten (2013) lopen jaarlijks 17.400 werkne-

mers een beroepsziekte op. Gezien de onderregistratie ligt het 

werkelijke aantal dus vele malen hoger. zieke werknemers die 

hun recht willen halen, worden van het kastje naar de muur 

gestuurd. Vaak vallen ze, financieel berooid, tussen wal en schip. 

Het is een ingewikkeld en langdurig proces de causaliteit tussen 

beroepsziekte en werk aan te tonen. verzekeraars halen alles uit 

de kast een claim te voorkomen. Bij rechters blijkt vaak onvol-

doende specialistische kennis van beroepsziekten. zonder hulp 

van BBz hadden vele zieke werknemers en fnv-leden hun recht 

niet kunnen halen. 

“We hebben in die vijftien jaar ons bestaansrecht dubbel en 

dwars bewezen”, zegt Marian Schaapman, directeur BBZ. “We 

hebben veel kunnen betekenen voor individuele slachtoffers 

van beroepsziekten. en ook collectief. niet alleen vanwege het 

verkrijgen van een financiële genoegdoening, maar ook door de 

erkenning dat mensen ziek zijn geworden van hun werk. Daar-

voor moeten ze vaak jaren procederen. en dat hebben ze ervoor 

over, omdat ze gerechtigheid nastreven.”

zaken, zowel in het minnelijke traject als de juridische procedure, 

duren lang. Gemiddeld zo’n vijf jaar. en voor elke individuele 

zaak moet weer onderhandeld of geprocedeerd worden, weet 

schaapman. “De duur van de procedures heeft alles te maken 

met de complexiteit van de bewijsvoering. Het is, behalve bij 

asbestkanker ofwel mesothelioom en asbestose, nooit 100 pro-

cent aantoonbaar dat de beroepsziekte het gevolg van het werk 

is. Beroepsziekten zijn in veel gevallen multicausaal.”

Het zou volgens Marian schaapman een verbetering zijn als par-

tijen afspraken en regels kunnen maken wanneer het verband 

tussen beroepsziekte en werkomstandigheden ‘voldoende aan-

nemelijk’ is. “Die afspraken en regels moeten worden gebaseerd 

op wetgeving of jurisprudentie. jurisprudentie duurt lang. ik 

ben er trots op dat we de afgelopen vijftien jaar jurisprudentie 

hebben doorontwikkeld. We hebben bijgedragen aan richting-

gevende jurisprudentie waar dankzij onze zaken bewijsregels uit 

ontstaan.” 

Schaapman refereert aan het feit dat de Hoge Raad in 2013 

(7 juni-arresten) in één van de BBZ-procedures de richting die 

eerder was gegeven in het arrest in de zaak unilever/Dikmans 

(2000) en Havermans/Luyckx, heeft gevolgd. Belangrijk in die 

arresten was dat de bewijslast voor het slachtoffer er niet in be-

Bestaansrecht dubbel 
en dwars bewezen

Bureau Beroepsziekten fnv viert een feestje. in de afgelopen vijftien jaar heeft BBz veel slachtoffers 
van een beroepsziekte bijgestaan. vaak met succes. “We zijn een belangrijke factor met steeds meer 
invloed. Maar er is nog veel werk aan de winkel”, zegt directeur Marian Schaapman.  

Marian schaapman 
BBZ-directeur 
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laat buigen over beroepsziektezaken en onafhankelijke arbeids-

geneeskundigen bij de procedures betrekt, optimaliseer je het 

aansprakelijkheidsproces al een heel eind.”

Collectieve zaken
een van de doelstellingen die BBz bij de oprichting heeft gefor-

muleerd is het bevorderen van preventie. “Wij komen meestal 

pas in beeld als slachtoffers al ziek zijn of zelfs duurzaam zijn 

uitgevallen. We richten ons nu ook op collectieve zaken (zie ook 

pagina’s 50 en 54) . Zoals bij Lidl, Connexxion, waar buitensporig 

veel werknemers met fysieke klachten kampten en Dennison 

Materials waar opvallend veel werknemer die met gevaarlijke 

stoffen werkten, kanker kregen. Als in bedrijven werknemers 

met gezondheidsklachten kampen die te maken hebben met het 

werk, kunnen we de preventieve, collectieve aansprakelijkheid 

als juridisch middel inzetten. op die manier kun je verbetering 

van de arbeidsomstandigheden afdwingen, voordat het leed 

geschied is.” BBZ zette dit middel in bij Connexxion, nadat bleek 

dat veel chauffeurs fysieke klachten ontwikkelden door het 

rijden op midibusjes. uiteindelijk is na een uitspraak van het Hof 

in Leeuwarden nieuw materieel aangeschaft. en verdwenen de 

klachten van veel chauffeurs. Schaapman: “We hebben duurzame 

uitval voorkomen door het bedrijf aansprakelijk te stellen.”

Dat is volgens Marian schaapman het idee achter deze zaken: 

preventief collectief opkomen voor werknemers en individuele 

slachtoffers zo nodig ‘oprapen’. “Op deze manier hebben we sa-

men met jan de jong van de fnv, het onderwerp van de toxische 

stoffen in containers op de kaart gekregen. Het is schrijnend 

hoeveel mensen niet weten dat ze bij het ontladen van contai-

ners ziek zijn geworden van gassen en andere toxische stoffen. 

en als ze het weten, is het een lange weg om de causaliteit aan 

te tonen. veel werknemers zijn werkzaam aan de onderkant 

van de arbeidsmarkt. Die werken als uitzendkracht met onze-

kere contracten of verdwijnen weer naar bijvoorbeeld polen als 

ze ziek zijn. We proberen die onzichtbaarheid ook collectief en 

preventief te lijf te gaan.”

steeds meer invloed
schaken op verschillende borden; dat is hoe Marian schaapman 

de werkwijze van BBz beschrijft. “We behartigen niet alleen 

de belangen van slachtoffers van een beroepsziekte, maar we 

willen met alle expertise ook invloed hebben op beleid, recht-

spraak, politiek en in de wetenschap. zo dragen we bij aan de 

ontwikkeling van richtlijnen, zoals de trillingsrichtlijn. ook zit 

staat aan te tonen dat zijn ziekte is veroorzaakt door het werk, 

maar dat het volgens de Hoge raad voldoende is aan te tonen 

dat klachten door werkomstandigheden kunnen zijn veroorzaakt. 

schaapman: “Dat kán ook niet anders, gezien het veelal multi-

causale karakter van beroepsziekten. anders zou je het slachtof-

fer opzadelen met een onmogelijke bewijslast. Deze arresten zijn 

nog steeds leidend bij beroepsziekteclaims.” De 7 juni-arresten 

werden volgens de BBz-directeur in de lagere rechtspraak echter 

ook uitgelegd als verzwaring van de bewijslast. “Daarom hebben 

we een analyse losgelaten op de jurisprudentie met betrekking 

tot beroepsziekteclaims vanaf de oprichting van ons bureau tot 

en met de 7 juni-arresten. We concludeerden in het juridisch 

vakblad Letsel & schade1 dat bij juiste interpretatie en hante-

ring van de bedoelingen van de wetgever en de rechtspraak 

allerminst sprake is van een verzwaring van de bewijslast voor 

beroepsziekteslachtoffers. Zuivere lezing leert namelijk dat nog 

steeds niet méér wordt geëist dan het aannemelijk maken van 

het verband tussen gezondheidsklachten en werkomstandighe-

den. Kan zijn veroorzaakt in plaats van is veroorzaakt. ”

rode draad
toch blijft elke juridische procedure volgens schaapman een 

loterij. “De lagere rechtspraak heeft vaak moeite met de com-

plexiteit van zaken. Hoe vaak krijgt een kantonrechter nou een 

beroepsziektezaak? De expertise ontbreekt veelal. Daarom zijn 

we begonnen met het analyseren van jurisprudentie en publice-

ren we daarover in gerenommeerde juridische bladen.” 

Het is belangrijk, benadrukt schaapman, dat uitspraken goed 

worden uitgelegd. “Niet alleen in het belang van de slachtoffers, 

die vaak zijn overgeleverd aan de willekeur in de rechtspraak, 

maar ook om eenduidigheid af te dwingen. Door de betekenisge-

ving aan deze arresten te beïnvloeden proberen we de bewijs-

last voor slachtoffers van een beroepsziekte reëler te maken.”

een belangrijke rol die BBz de afgelopen jaren naar zich heeft 

toegetrokken is richting te geven aan uitspraken. De rode draad 

bloot te leggen. “individuele zaken proberen we op te schalen 

naar jurisprudentie. Maar er zijn tegenkrachten. De wederpartij is 

er veel aan gelegen lagere rechters te beïnvloeden met ondeug-

delijke informatie om onder een claim uit te komen. ons principe 

is: de vervuiler betaalt. als blijkt dat een werknemer is bloot-

gesteld aan slechte arbeidsomstandigheden, de werkgever de 

zorgplicht heeft geschonden én de werknemer ziek is geworden 

van zijn werk, moet je van goeden huize komen dit te weerspre-

ken. als we ergens onze tanden hebben ingezet, laten we niet 

meer los. Dat zijn we aan de slachtoffers verplicht.”

Verbindende rol
Bureau Beroepsziekten heeft in zijn geschiedenis beroepsziek-

ten op de kaart gezet. schaapman merkt dat er meer aandacht 

voor het onderwerp komt. In 2014 was BBZ bijvoorbeeld betrok-

ken bij twee onderzoeken van het ministerie van sociale zaken 

en Werkgelegenheid naar preventie en de mogelijkheid van een 

onafhankelijke beoordeling van beroepsziekten en arbeidsonge-

vallen. “Dat soort onderzoeken juichen we toe en daar leveren 

we graag onze medisch-juridische kennis aan. Met al onze exper-

tise proberen we een verbindende rol te spelen, partijen bijeen 

te brengen.” 

Met een onafhankelijke medische autoriteit die beroepsziekten 

beoordeelt, zoals werd voorgesteld, is volgens schaapman niets 

mis. “Maar ook dan zal blootstelling en de schending van de zorg-

plicht door de werkgever aangetoond moeten blijven worden. De 

ingewikkelde causaliteitsvraag of de ziekte kan worden veroor-

zaakt door de werkomstandigheden blijf je houden. Dus daar 

moeten heldere en reële regels voor zijn. Ook als je een hulpmid-

del als zo’n medische autoriteit inzet. of als je zou kiezen voor 

een ander, meer collectief ingericht schadevergoedingsstelsel. 

als je binnen het huidige stelsel gespecialiseerde rechters zich 

drie doelstellingen

•	 Behartiging	 van	 de	 belangen	 van	 (ex-)werkne-

mers	die	ziek	zijn	geworden	door	hun	werk	door	

het	bereiken	van	een	schadeloosstelling	voor	

	 zoveel	mogelijk	mensen	met	een	beroepsziekte.

•	 Bevordering	 van	 preventie	 van	 schade	 aan	 de	

gezondheid	door	het	werk	door	verspreiding	van	

kennis	 over	 beroepsziekten	 en	 door	 het	 stel-

selmatig	claimen	 in	 te	zetten	als	drukmiddel	op	

werkgevers.

•	 		Bijdragen	aan	een	afdoende	collectieve	compen-

satieregeling	voor	schade	aan	de	gezondheid	

	 opgelopen	door	het	werk.	

  Mr. D. van Doorn en drs. M.H. schaapman, ‘De logica van de mogelijkheden van de bewijsvoering. De betekenis van de 7-juni-arresten voor beroepsziekteza-

ken, geanalyseerd in de context van de wets- en jurisprudentiegeschiedenis en het recht der werkelijkheid. In; Letsel & Schade, 2014, nr. 4, pp. 19 t/m 29.

”Ons principe is: de vervuiler betaalt”

”We hebben de afgelopen vijftien jaar

jurisprudentie doorontwikkeld”
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de advocaat en de adviseur
Cijfers over BBz van 1 mei 2000 tot 18 maart 2015

	 Totaal	 Gewonnen	 Gestopt		 Verloren	 Loopt	nog
	 	 	 cliënt 
Aanmeldingen 5731    

Dossieropbouw 1647    

Claims 957 514 34 255 154

Minnelijk	traject 689 354 20 144  90
    +81*=225

Juridisch	traject 268 160 14 30  64
     (waarvan 4 in 
     hoger beroep)

BBZ desgevraagd in de paritaire commissie voor Chroom 6-slachtoffers, die een 

coulanceregeling voor slachtoffers werkzaam bij het ministerie van Defensie 

heeft ontwikkeld. Daardoor zijn we ook weer betrokken bij het onderzoek dat 

het causale verband tussen blootstelling aan Chroom 6 en beroepsziekten moet 

aantonen.”

volgens schaapman is de essentie van het schaken op zoveel borden dat het 

fenomeen beroepsziekte alleen maar multidisciplinair is te benaderen. je kunt 

een beroepsziekte nooit vanuit één discipline oplossen, zegt ze. “We moeten 

overal onze stem en deskundigheid laten horen. We willen gerechtigheid voor 

het slachtoffer, een rechtstelsel dat beroepsziekten gericht aanpakt op basis 

van de beschermingsgedachte van het arbeidsrecht én door beroepsziekten aan 

de kaak te stellen ook bijdragen aan de preventie ervan. We zijn een heel eind 

vergeleken met vijftien jaar geleden, maar we zijn er nog lang niet.”

* In 81 dossiers heeft BBZ de zaak pas opgegeven nadat er juridisch advies was ingewonnen en dit advies 

negatief was. Bij 139 dossiers is er wel een aanmelding, maar wacht BBZ nog op de eerste stukken van de 

cliënt voordat de beslissing valt om het dossier verder op te bouwen. In 61 dossiers wordt nu nog gewerkt 

aan de voorbeoordeling en dossieropbouw. 

Gemiddeld schadebedrag (minnelijk traject en juridisch traject samen): €42843,=.

De gemiddelde duur van geregelde dossiers (minnelijk traject en juridisch traject samen) is 4,5 jaar. 

de succesformule

Het	succes	van	BBZ	heeft	te	maken	met	de	

formule.	 Op	 een	 terrein	 dat	 letselschade	

vaak	 links	 lieten	 liggen,	 boekt	 BBZ	 suc-

ces	 in	 zowel	 individuele	 zaken	 als,	 sinds	

kort,	 collectieve	 zaken.	 Selectie	 aan	 de	

poort	is	het	sleutelwoord.	Plus	zorgvuldig	

samengestelde	 dossiers.	 Aanmeldingen	

van	 FNV-leden	 worden	 eerst	 gescreend,	

vervolgens	doorgestuurd	naar	de	afdeling	

Arbeid	en	Gezondheid,	die	de	arbeidsom-

standigheden	van	de	cliënt	in	kaart	brengt	

en	 nagaat	 in	 hoeverre	 de	werkgever	 zijn	

zorgplicht	 heeft	 geschonden.	 Is	 dat	 laat-

ste	voldoende	duidelijk	dan	buigt	de	me-

disch	 adviseur	 zich	 over	 de	 vraag	 of	 het	

medisch	 aantoonbaar	 is	 dat	 de	 ziekte	 is	

veroorzaakt	 door	 het	 werk	 en	 niet	 door	

iets	anders	(medische	causaliteit).	Pas	als	

deze	 stappen	 zijn	 doorlopen	 –	 er	 ligt	 dan	

inmiddels	een	goed	gedocumenteerd	dos-

sier	–	besluit	het	multidisciplinaire	team	of	

de	werkgever	aansprakelijk	wordt	gesteld.	

Vervolgens	 gaat	 de	 afdeling	 schade	 het	

onderhandelingstraject	 in	met	 de	weder-

partij.	 Op	 basis	 van	 uitgebreide	 dossiers	

is	het	effectiever	onderhandelen	over	een	

claim	 dan	 wanneer	 er	 slechts	 een	 ‘kale’	

aansprakelijkstelling	 ligt.	 Komen	 partijen	

er	in	het	minnelijk	traject	niet	uit	dan	volgt	

de	gang	naar	de	rechter.		
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a ls beroepsziektezaken niet in het zogeheten minne-

lijke traject tussen BBz en de verzekeraar van de werkgever 

kunnen worden geschikt, komen advocaten Wout van veen 

en Govert Jan Knotter in beeld. Zij voeren namens de cliënten 

van BBz de juridische aansprakelijkheidsprocedure. Die 

staat of valt met het aantonen van de causaliteit tussen de 

beroepsziekte en de werkomstandigheden. in tegenstelling 

tot een arbeidsongeval, waar oorzaak en gevolg duidelijk zijn, 

ligt dat bij beroepsziekten ingewikkelder. zaken in het juridi-

sche traject duren gemiddeld vijf jaar. Met uitschieters.

“We winnen zo’n zeventig procent van de zaken”, zegt 

Wout van veen. “De meeste in hoger beroep. “We zagen de 

afgelopen jaren dat kantonrechters meer kennis kregen over 

beroepsziekten en als het ware werden opgevoed door uit-

spraken van de gerechtshoven, maar dat lijkt nu helaas weer 

te stagneren.” “Er zouden sowieso meer beroepsziektezaken 

voor de rechter moeten worden gebracht”, vult collega Govert 

jan knotter aan. “Hoe meer zaken, hoe meer slagkracht voor 

slachtoffers van een beroepsziekte.” Wout van Veen werpt 

tegen: “zelfs een tsunami van rechtszaken voedt rechters 

niet op.” 

Uiterst zwak
Dat laatste is volgens beide advocaten hard nodig. De positie 

van werknemers met een beroepsziekte is “uiterst zwak.” De 

macht van verzekeraars daarentegen groot. knotter: “in de 

praktijk merken we dat werknemers zeker ook als gevolg van 

de crisis kampen met verslechterde arbeidsomstandigheden 

en hoge werkdruk. Mensen worden over de kling gejaagd. 

“Hoe meer zaken, hoe meer 
slagkracht slachtoffers”

advocaten Wout van Veen en Govert Jan knotter behartigen namens BBz 
de belangen van werknemers met een beroepsziekte in hun juridische strijd. 
de rechter zal altijd meewegen of de aansprakelijkheid voor de beroepsziekte 
nog verzekerbaar is, concluderen zij.  

Johan Jonker 
medisch	adviseur

Govert Jan knotter en Wout van Veen
advocaten
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genoeg zijn of zich liever op de vlakte houden.”

Wout van veen: “Met een goede uitspraak heb je winst en 

een slechte uitspraak moet je weer repareren. De rechter zal 

altijd meewegen of de aansprakelijkheid voor de beroeps-

ziekte nog verzekerbaar is. in die zin zijn uitspraken en ar-

resten politiek. Wat vinden we maatschappelijk acceptabel?” 

Hoogste schadevergoeding
Daar staat tegenover dat knotter na elf jaar procederen een 

belangrijke zaak voor een accountant heeft gewonnen die 

in 1998 wegens burn-outklachten op 52-jarige leeftijd in de 

Wao belandde. een belangrijke arbeidsrechtelijke uitspraak. 

Knotter: “Het Hof benadrukte in 2009 dat een werkgever 

de risico’s van een min of meer permanente werkdruk niet 

zo maar kan afwentelen op een werknemer. We konden 

aantonen dat hij 25 jaar lang werkweken van zestig uur had 

gemaakt. Het was duidelijk dat de werkgever zijn zorgplicht 

had geschonden. ondanks dat de werknemer niet kenbaar 

had gemaakt dat hij overbelast aan het raken was.” In 2012 

kwam de schadevergoeding eindelijk rond. Eén van de hoog-

ste in de geschiedenis van BBz: 370 duizend euro. Wout van 

veen: “eerst procedeer je jaren over de aansprakelijkheid 

en vervolgens weer jaren over de hoogte van de schadever-

goeding. In die periode kunnen mensen enorm in de finan-

ciële problemen zijn gekomen. Ik vrees dat dat voorlopig de 

praktijk blijft.”

ProCedUres

Sinds	de	oprichting	van	Bureau	Beroeps-

ziekten	FNV	in	2000	zijn	van	de	1647	

dossiers	die	BBZ	in	behandeling	nam,	689	

claims	ingediend.	Daarvan	zijn	er	354	

minnelijk	geschikt	en	268	zaken	voor	de	

rechter	gebracht.	Van	die	268	zaken	zijn	

er	160	gewonnen,	veertien	door	de	cliënt	

gestopt,	dertig	verloren	en	64	zaken	

lopen	nog.	In	totaal	zijn	dus	428	zaken	

gewonnen.	

vermalen. Durven uit angst voor baanverlies niet altijd 

in het geweer te komen. Het aantal werkgerelateerde 

ziekten en -incidenten groeit. Er is een verband.” In 

2012 zette BBZ de preventieve collectieve aansprake-

lijkheid in als middel om Connexxion tot aanpassing van 

de arbeidsomstandigheden te dwingen (zie ook pagina 

16 ). “Uiteindelijk hebben we Connexxion zover gekre-

gen nieuwe busjes voor de chauffeurs aan te schaffen. 

Het is een goed juridisch middel om erger te voorkomen 

en collectief in te grijpen”, vindt Wout van Veen.

Niet eenvoudig
De bewijslast in beroepsziektezaken is niet eenvoudig. 

verzekeraars halen vaak alles uit de kast om de oor-

zaak van de beroepsziekte op andere (privé)factoren 

te schuiven. Bij rechters ontbreekt het volgens beide 

advocaten soms aan kennis en beoordelingsvermogen 

van zowel de beroepsziekte als de partijdige medische 

experts die de tegenpartij inhuurt. vijf jaar geleden, 

bij het tienjarig bestaan van BBz, was Wout van veen 

voorzichtig optimistisch over het niveau van enkele 

arresten van de Hoge raad en vooral over de handvatten die 

rechters daarmee kregen. 

Het arrest in de zaak Havermans/Luyckx (2006) gekop-

peld met de eerdere zaak Unilever/Dikmans (2000) inzake 

gevaarlijke stoffen leek de bewijslast eenvoudiger te maken. 

De Hoge raad oordeelde namelijk dat de aanwezigheid van 

een causaal verband moet worden aangenomen als vast is 

komen te staan dat sprake is geweest van blootstelling aan 

gevaarlijke stoffen en de werknemer aannemelijk maakt dat 

hij lijdt aan een ziekte die door die stoffen kan zijn veroor-

zaakt. Bovendien dient het verweer van de werkgever zich 

toe te spitsen op het bewijs dat hij heeft voldaan aan zijn 

preventieve verplichtingen. van veen: “Die arresten gaven 

aanwijzingen en beslisregels waarop we konden terugval-

len. ze gaven handvatten hoe rechters moesten oordelen. 

We wonnen meer zaken en er ontstond meer samenhang in 

uitspraken van gerechtshoven.”

Uitspraak repareren
sindsdien hebben we qua jurisprudentie geen stappen 

vooruit gezet, weet Govert jan knotter. “integendeel. in een 

rsi-zaak heeft de Hoge raad zelfs weer gesteld dat een 

klacht niet concreet genoeg was. Met zo’n arrest ben je fei-

telijk weer terug bij af. Waar we tegenaan blijven lopen is dat 

zeker met beroepsziekten als rsi, blootstelling aan toxische 

stoffen, burn-out en aspecifieke rugklachten rechters zich 

afhankelijk maken van deskundigen, die vaak niet deskundig 

”Mensen durven uit angst voor baanverlies 
niet altijd in het geweer te komen”

Pien
Notitie
moet pagina 54 zijn
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sinds 2005 is bedrijfsarts johan jonker medisch adviseur 

van Bureau Beroepsziekten fnv. nadat de deskundigen 

arbeid en Gezondheid van BBz uitgebreid onderzoek hebben 

gedaan naar ‘haalbaarheid’ op blootstelling en zorgplicht-

schending, beoordeelt jonker of een dossier medisch ‘hard’ 

genoeg is om er een aansprakelijkstelling op te baseren. 

Daarvoor moet een medisch-oorzakelijk verband tussen 

ziekte en werkzaamheden voldoende aanwezig zijn. Het 

lastige daarbij is dat de jurisprudentie (nog) geen duidelijke 

ondergrens kent betreffende de mate van waarschijnlijkheid 

van het causaal verband voor aansprakelijkheid. 

De cijfers: Van de 5731 zieke werknemers die zich sinds 

de oprichting in 2000 bij BBZ meldden, zijn 1647 dossiers 

opgebouwd, waarvan er 957 in aanmerking kwamen voor 

aansprakelijkstelling.

of de bewijslast ten opzichte van vijf jaar geleden, toen BBz 

het tienjarige bestaan vierde, eenvoudiger is geworden? 

“Nee”, zegt Johan Jonker beslist. “Het blijft helaas een heel 

ingewikkeld proces. “Het is vaak schrijnend hoe moeilijk het 

voor slachtoffers is hun recht te halen. De jurisprudentie 

gaat traag. Het is één stap vooruit en weer een paar stapjes 

terug.”

jonker vindt het jammer dat de ontwikkeling die er op me-

disch vlak is vaak niet of nauwelijks is terug te zien in het 

juridisch aantonen van een causaal verband tussen beroeps-

ziekte en werkomstandigheden. “De afgelopen jaren zijn er 

verschillende nieuwe richtlijnen voor het diagnosticeren van 

beroepsziekten ontwikkeld, zoals voor lumbale hernia, het 

carpaal tunnelsyndroom, psychische klachten en werkgere-

lateerde depressie. Het voordeel van die richtlijnen is dat er 

“Positie van werknemers 
met beroepsziekte is slecht”
zieke werknemers moeten een lange weg gaan om het verband tussen hun 
beroepsziekte en werk aan te tonen. “Het is schrijnend hoe moeilijk het voor 
slachtoffers is hun recht te halen”, zegt medisch adviseur Johan Jonker van BBZ. 

Johan Jonker 
medisch	adviseur
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al dan niet arbeidsgerelateerd zijn, zegt hij. “Maar arbobeleid 

is vooral verzuimreductie geworden. Werknemers kunnen vaak 

niet zonder toestemming van de werkgever bij een bedrijfsarts 

aankloppen. Het vrije arbeidsomstandighedenspreekuur is 

afgeschaft, maar wordt hopelijk weer opnieuw ingesteld. en je 

kunt zonder verwijzing van een bedrijfsarts niet zomaar voor 

diagnostiek naar de tweede lijn (bijvoorbeeld het NCvB). Vaak 

zien mensen niet eens een bedrijfsarts, in geval van verzuim-

begeleiding door een reïntegratiebureau. Waar moet je dan als 

individuele werknemer aankloppen als je een mogelijk causaal 

verband tussen gezondheidsklachten en werkomstandigheden 

vermoedt? ook is het recht op een second opinion in het kader 

van beroepsziektediagnostiek niet geregeld. Het is goed dat 

de fnv zich sterk maakt voor de mogelijkheid als werknemer 

een second opinion te vragen, als ze zich niet kunnen vinden 

in het oordeel van de eigen bedrijfsarts.”

er zijn ook goede voorbeelden in de bedrijfsgeneeskunde. 

jonker signaleert bedrijven die ziekteverzuim beïnvloeden door 

juist aandacht te besteden aan beroepsgerelateerde problema-

tiek. “zij proberen werk te maken van preventie en verwachten 

van een bedrijfsarts dat arbeidsgerelateerde gezondheids-

klachten worden gemeld met als doel herhaling te voorkomen. 

er lijkt meer aandacht voor beroepsziekten te komen. Dat 

heeft waarschijnlijk te maken met de aandacht voor struc-

turele onderrapportage door bedrijfsartsen. Dan krijg je een 

tegenbeweging.”

BeroePsziekteN

Volgens	de	laatste	cijfers	(2013)	van	het	

Nederlands	Centrum	voor	Beroepsziekten	

(NCvB)	lopen	jaarlijks	17.400	werknemers	

een	beroepsziekte	op.	Omdat	sprake	is	

van	onderregistratie	schat	BBZ	het	aantal	

op	een	kleine	50.000.	Jaarlijks	overlijden	

3000	mensen	als	gevolg	van	een	beroeps-

ziekte.		Overspannenheid/burn-out	is	

volgens	het	NCvB	de	meest	voorkomende	

beroepsziekte.	Daarna	volgen	aandoenin-

gen	aan	het	houding-	en	bewegingsap-

paraat,	gevolgd	door	gehooraandoenin-

gen,	huidaandoeningen	en	neurologische	

aandoeningen.	

veel onderzoek en research aan ten grondslag ligt. Dat 

hoef je dus niet meer allemaal zelf uit te zoeken. Het ne-

derlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) maakt zich 

als wetenschappelijk instituut hard voor de ontwikkeling 

van richtlijnen voor beroepsziekten. We lopen wat dat 

betreft voorop in europa. Helaas blijft het juridisch traject 

daarbij achter.”

Getouwtrek
vijf jaar geleden vertelde jonker over de pilot die was ge-

start om het traject van causaliteit en aansprakelijkstel-

ling te vereenvoudigen. samen met verzekeraars en het 

nederlands Centrum voor Beroepszieken probeerde BBz 

met partijen af te spreken dat als het nCvB de causaliteit 

in een dossier al dan niet vaststelt, partijen zich daar-

aan conformeren. Daardoor wordt het getouwtrek tussen 

medisch deskundigen verkort. in vijf ‘voorbeelddossiers’ 

werd de causaliteit tussen ziekte en werkzaamheden 

onderzocht, waarna de dossiers vrij eenvoudig werden 

afgehandeld. jonker: “Het vervolg van de pilot stagneert. 

Dat doet pijn. Het was zo’n mooie aanzet tot vereenvoudiging 

van de bewijslast doordat partijen zich conformeerden aan 

de deskundigheid en onafhankelijkheid van een onderzoeks-

instituut. ik hoop echt dat we kunnen bereiken dat eenmaal 

vastgestelde diagnoses van gerenommeerde onafhankelijke in-

stituten zoals een solventteam dat schildersziekte (Chronische 

Toxische Encephalopathie, CTE) vaststelt, door verzekeraars en 

rechters worden overgenomen. Het bespaart de patiënt heel 

veel ellende en het verkort de procedure. Bovendien: bij die ge-

specialiseerde instituten zit de beste expertise.” In Nederland 

kennen we inmiddels meerdere klinische arbeidsgeneeskun-

dige centra, vervolgt Jonker. “Deze kunnen door de specifieke 

multidisciplinaire benadering heel goed beoordelen of iemand 

een beroepsziekte heeft. reguliere medische experts die ech-

ter vaak in procedures op voordracht van verzekeraars of door 

rechters worden ingeschakeld, zoals neurologen en orthopeden, 

ontbreekt het vaak aan de kennis over beroepsziekten.” 

Cruciale rol
De positie van werknemers die een beroepsziekte oplopen 

en de mogelijkheden er een zaak van te maken, zijn volgens 

medisch adviseur jonker ronduit slecht. Dat heeft zeker ook te 

maken met bedrijfsartsen die veel meer op afstand zijn komen 

te staan. van de vroeg-signalerende en laagdrempelige functie 

die een bedrijfsarts zou moeten hebben, is nauwelijks sprake 

meer, vindt jonker. een bedrijfsarts kan een cruciale rol spelen, 

omdat deze het eerste oordeel geeft of een ziekte of klachten 

”Arbobeleid is vooral 
verzuimreductie geworden”
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de cliënt
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Regelmatig	staat	hij	op	van	zijn	stoel.	Twee	hernia’s	in	

zijn	onderrug	veroorzaken	veel	pijn.	In	onvervalst	Drents	doet	

Elzo	Pruim	(36)	zijn	verhaal.	Af	en	toe	schieten	de	tranen	

in	zijn	ogen.	Als	hij	vertelt	hoe	moeilijk	hij	het	vindt	op	zijn	

35ste	uitgerangeerd	te	zijn.	Niets	te	kunnen.	Een	uitstapje	

met	zijn	gezin	naar	de	dierentuin	moet	hij	dagen	bezuren.	

“Maar	dat	heb	ik	er	voor	over.”

“lichamelijk en psychisch
ben ik geknakt”

Betonstorter elzo Pruim raakte volledig arbeids-
ongeschikt door het zware en onveilige werk dat 
hij moest doen. “Een nieuwe rug is niet te koop.” 

Blootstelling aan trillingen werd elzo Pruim fataal
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de zaak
Marike schooneveldt, 

deskundige arbeid & Gezondheid BBz

“De	 trillingen	 waaraan	 Elzo	 Pruim	 tij-

dens	zijn	werk	werd	blootgesteld	waren	

enorm.	 En	 absoluut	 verboden.	 Binnen	

één	 minuut	 was	 bij	 hem	 de	 absolute	

grenswaarde	 van	 1,15	m/s2	 	 	 voor	 een	

gemiddelde	 werkdag	 van	 acht	 uur	 al	

overschreden.	 Als	 je	 bedenkt	 dat	 hij	

soms	anderhalf	tot	twee	uur	per	dag	op	

de	triltafel	die	zware	kubel	bediende,	is	

het	 logisch	 dat	 zijn	 rug	 enorme	 schade	

heeft	 opgelopen.	 Zo’n	 forse	 overschrij-

ding	 hebben	 we	 nog	 nooit	 gezien.	 Te-

genwoordig	 wordt	 met	 zelfverdichtend	

beton	gewerkt	en	is	het	natrillen	om	de	

lucht	uit	het	beton	 te	krijgen	niet	meer	

nodig.	Te	laat	helaas	voor	onze	cliënt.	

De	 werkgever	 heeft	 nagelaten	 actie	 te	

ondernemen.	 Ook	 heeft	 hij	 geen	 voor-

lichting	gegeven	en	beschermende	maat-

regelen	voor	zijn	personeel	getroffen.	De	

Arbeidsinspectie,	 waar	 Elzo	 Pruim	 een	

klacht	 indiende,	 heeft	 de	 nalatigheid	

van	 de	werkgever	 en	 de	 schending	 van	

de	zorgplicht	bevestigd.	Dertig	keer	is	de	

trillingsnorm	 overschreden.	 Bij	 de	 aan-

sprakelijkstelling	 was	 het	 duidelijk	 dat	

de	rugklachten	van	Elzo	Pruim	door	zijn	

werk	waren	veroorzaakt.	Hij	is	duurzaam	

arbeidsongeschikt	geraakt	door	te	moe-

ten	werken	op	een	manier	die	verboden	

is.	Het	 is	 schrijnend	dat	 iemand	zo	 jong	

zo	arbeidsongeschikt	raakt.”

vier op de vijf mensen hebben last van rugklachten. sommige mensen 

hebben eenmalig last van rugklachten, anderen hebben er regelmatig 

last van of zelfs chronisch rugpijn en in zeer ernstige mate.

Bij lage rugklachten wordt er een verschil gemaakt tussen rugklach-

ten door een bepaalde aandoening (zoals een hernia) en lage rug-

klachten waarvan niet bekend is wat de oorzaak is. als de oorzaak 

niet bekend is wordt gesproken van aspecifieke rugklachten.

De kans op rugklachten wordt vergroot als je voor de rug belastend 

werk doet. Wanneer mensen dagelijks vaak tillen en/of zware gewich-

ten tillen van meer dan 23 kilo is er een grotere kans op rugklachten. 

Dit geldt ook wanneer mensen in zogenoemde ongunstige houdingen 

werken. je kan hierbij denken aan voorovergebogen werken of met 

een gedraaid bovenlichaam. 

een minder bekende oorzaak voor rugklachten zijn de lichaamstrillin-

gen. Deze trillingen komen voor bij mensen die in voertuigen werken 

zoals vrachtwagenchauffeurs, heftruckchauffeurs en machinisten van 

graafmachines. Wanneer er ook nog sprake is van een slechte, hob-

belige ondergrond of een slechte stoel, wordt het risico op rugklach-

ten nog groter. Behalve via het zitvlak, zoals bij chauffeurs het geval 

is, kunnen lichaamstrillingen ook via de voeten het lichaam belasten. 

Hierbij valt te denken aan trillende machines waar op gestaan wordt, 

asfalteermachines of via de vloer - bij zeer sterk trillende persen. 

vanwege het gezondheidsrisico van blootstelling aan trillingen is er 

een zogenaamde actie- en grenswaarde bepaald. Deze grens wordt 

uitgedrukt in meters per secondekwadraat (m/s²). Volgens de Eu-

ropese richtlijn voor lichaamstrillingen is de actiewaarde (wanneer 

een werkgever verplicht is in te grijpen) 0,5 m/s² over een achturige 

werkdag. De grenswaarde is 1,15 m/s² over een achturige werkdag: 

dit is de absolute bovengrens. Deze grens mag nooit worden over-

schreden. De richtwaarde van bijvoorbeeld een vorkheftruck is 1,4 m/

s2. De hele dag op de vorkheftruck is dus slecht voor je gezondheid; 

een paar uur per dag kan wel.

rugklachten   
de FeiteN

in 2000 ging elzo pruim aan het werk bij Westo prefab 

Betonsystemen. eerst als productiemedewerker, in 2003 

als betonstorter. “ik had het al snel naar mijn zin. en ik 

houd van hard werken.” Westo maakt vooraf gefabri-

ceerde betonsystemen die op de bouwplaats in elkaar 

worden gezet. in de fabriek worden mallen voor onder 

andere vloeren en gevels gemaakt. “als betonstorter 

bedien je de klep van de kubel, waar het betonmengsel 

uitkomt”, vertelt Elzo Pruim. “Het kost veel kracht om die 

goed te richten; in een zware kubel zit zo’n 3 kuub, goed 

voor 6000 kilo. Daarbij balanceer je op de smalle richel 

van de mal.” En vervolgt hij: “De mallen worden gebouwd 

op een triltafel. Het aftrillen van beton was nodig om 

de lucht uit het beton te krijgen. zelfverdichtend beton 

vonden ze te duur. als je de kubel bediende, stond je 

continue bloot aan trillingen.” 

Niet kleinzielig
in 2006 kreeg de betonstorter ernstige rugklachten. 

pruim: “ik ben niet kleinzielig. Maar de brandende pijn in 

mijn been was vreselijk.” De neuroloog constateerde in 

2007 twee forse hernia’s. De klachten leken, nadat pruim 

even rust kreeg, af te nemen. veel hersteltijd kreeg hij 

echter niet. Westo was aangesloten bij verzuimreductie, 

het verzuimbedrijf waarover de FNV in 2012 de noodklok 

luidde, omdat callcentermedewerkers op de stoel van de 

arboarts gingen zitten en de privacy van werknemers 

met voeten traden. 

“Elke dag werd ik gebeld of ik weer kon beginnen”, zegt 

Pruim. “Je bent een nummer, ik werd er gek van.” Eenmaal 

weer aan het werk vroeg hij de bedrijfsleider tijdelijk an-

der werk te mogen doen. Het antwoord: “een mug heeft 

geen rug. Als je niet kan werken, is daar de deur.” 

schadelijke trillingen
Met “emmers pijnstillers”, hield hij het vol. Totdat de urine 

spontaan in zijn broek liep. Een herniaoperatie volgde in 2008. 

Drie maanden later sommeerde verzuimreductie hem zijn be-

lastende werkzaamheden te hervatten. “ik had die baan nodig. 

Voor mij tien anderen.” In 2010 constateerde de neuroloog 

behalve een aantal nieuwe hernia’s ook versleten ruggenwer-

vels. revalidatietherapie leek elzo pruim goed te doen. De pijn 

werd minder, tot hij weer aan het werk moest. Hij probeerde te 

reïntegreren. Maar de druk van verzuimreductie, dat eiste dat 

hij weer fulltime als betonstorter aan de slag ging, werd hem 

uiteindelijk te veel. “De pijn en stress waren niet meer vol te 

houden. ik had de boom al uitgekozen waar ik tegenaan zou 

rijden. Ik heb me bij Bureau Beroepsziekten gemeld.” 

                   “Een mug heeft geen rug. 
Als je niet kan werken, is daar de deur”
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Twee	jaar	heeft	het	geduurd	voordat	ze	een	diagnose	kregen.	Simon	Bal	was	doodziek.	Hij	had	

urineweginfecties,	lag	met	onverklaarbare	symptomen	in	het	ziekenhuis,	had	hoge	koorts,	trilde	

en	schudde	over	zijn	hele	lichaam,	kon	niet	meer	goed	praten,	geheugenverlies.	Een	hersentumor,	

depressie,	Alzheimer,	Creutzfeld-Jacob,	een	auto-immuun	ziekte?	Mieke	Bal:	“We	hebben	alle	diagno-

ses	gehad.	Niemand	wist	het.”	Simon	Bal:	“Ik	werd	een	proefkonijn	dat	van	alles	kreeg	toegediend:	

haldol,	spierverslappers.”

“eindelijk werden 
we serieus genomen”

tijdens het gesprek begint simon Bal (56) te geeuwen. Hij is 
kapot. Van het praten en de vergeefse pogingen zich dingen te 
herinneren. zijn vrouw Mieke vult hem aan. zonder haar is hij nergens.

Simon Bal is chronisch blootgesteld aan giftige stoffen
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de zaak
Jan de Jong 

deskundige FNV

“Simon	 Bal	 is	 blijvend	 volledig	 arbeids-

ongeschikt	 doordat	 hij	 gedurende	 lange	

tijd	was	 blootgesteld	 aan	 het	 gas	 in	 con-

tainers.	Dat	 is	vreselijk	en	was	niet	nodig	

geweest.	In	2006	heeft	de	Arbeidsinspec-

tie	 alle	 containerontvangende	 bedrijven	

gewaarschuwd.	 In	 2003	 was	 het	 gevaar	

al	 bekend.	 Een	 werkgever	 moet	 zich	 er-

van	vergewissen	of	een	container	veilig	is	

voordat-ie	 wordt	 gelost.	 Er	 zijn	 meetme-

thoden	waardoor	je	in	tien	seconden	weet	

of	een	container	goed	of	fout	is.	Ik	pleit	al	

jaren	voor	zo’n	screening	bij	binnenkomst	

in	de	haven,	dan	kan	een	probleem	-	als	dat	

zich	voor	doet	-	direct	in	de	haven	worden	

opgelost.	 Goede	 containers	 kunnen	 dan	

gelijk	 door,	 de	 logistiek	 heeft	weinig	 last	

en	 je	voorkomt	veel	ellende.	Omdat	er	nu	

vaak	niet	gemeten	wordt,	weet	het	slacht-

offer	 ook	 niet	 aan	welke	 combinaties	 van	

toxische	 stoffen	 hij	 is	 blootgesteld.	 Men-

sen	 krijgen	 foute	 diagnoses,	want	 artsen	

kijken	 naar	 klachten	 niet	 naar	 oorzaken.	

Vaak	wordt	geen	relatie	met	het	werk	ge-

legd.	Bij	Simon	Bal	was	de	bewijslast	goed	

aantoonbaar;	 vaak	 ligt	 het	moeilijker.	 Ze-

ker	 als	 het	 om	 langdurige	 blootstelling	

gaat.	 Veel	mensen	 komen	 er	 nooit	 achter	

waarvan	ze	zo	ziek	zijn	geworden.	Slacht-

offers	 zijn	 veelal	 onzichtbaar.	 We	werken	

hard	aan	Europese	afspraken.	Het	gaat	mij	

veel	te	langzaam.	Ik	gok	dat	er	over	vijf	jaar	

maatregelen	zijn	genomen	ter	preventie.”

neurologische aandoeningen hebben veel uitingsvormen en oorzaken. 

Wat betreft werkgerelateerde neurologische aandoeningen is vooral 

Chronische Toxische Encephalopathie (CTE) bekend, ook wel Organisch 

Psychosyndroom (OPS) of schildersziekte genoemd.

Cte wordt veroorzaakt door doorgaans langdurige intensieve bloot-

stelling aan vluchtige oplosmiddelen zoals thinner, alcohol en terpen-

tine. De belangrijkste symptomen van Cte zijn vergeetachtigheid, 

moeheid, depressiviteit, gedragsveranderingen en hoofdpijn. Het komt 

vooral voor bij schilders, verfspuiters, vloerenleggers en drukkers. Maar 

bijvoorbeeld ook werken in riolen of bij mestopslag is risicovol van-

wege de blootstelling aan zwavelverbindingen. 

ook perifere neuropathie kan veroorzaakt worden door blootstelling 

aan gevaarlijke stoffen. Dit houdt in dat de zenuwen gelegen buiten de 

hersenen en ruggenmerg beschadigd zijn. Dit kan klachten geven als 

tintelingen, pijn of gevoelloosheid. een klassiek voorbeeld hiervan is 

‘dropping hand’ door krachtsverlies bij loodvergiftging. uit onderzoek 

blijkt dat bij lassers de ziekte van parkinson vaker voorkomt. Het is niet 

precies duidelijk wat de reden hiervan is. er wordt gedacht dat man-

gaan, wat in lasdampen zit, de veroorzaker is.

De laatste jaren is het gevaar van werken met gegaste containers 

steeds bekender geworden. Het blijkt dat 17 tot 33 procent van 

deze containers een te hoge concentratie gevaarlijke gassen bevat. 

veel gebruikte middelen waarmee wordt gegast zijn methylbromide, 

fosfine/fosforwaterstof, formaldehyde, chloorpicrine, blauwzuurgas 

en ammoniak. Een deel van deze stoffen werken in op het centraal 

zenuwstelsel.

zelfs een eenmalige blootstelling aan schadelijke concentraties van 

deze gevaarlijke gassen en dampen kunnen ernstige en acute gezond-

heidsklachten veroorzaken op onder andere het centrale zenuwstelsel. 

acute klachten zijn bijvoorbeeld misselijkheid, braken, hoofdpijn en 

druk op de borst. De klachten op langere termijn zijn afhankelijk van 

de gevaarlijke stof en de mate van blootstelling. Mogelijke blijvende 

neurologische klachten zijn geheugenverlies, concentratieproblemen, 

hoofdpijn en perifere neuropathie. 

Neurologische aandoeningen
door gevaarlijke stoffen   
de FeiteN

totdat ze een televisieprogramma zagen, waarop een 

vriend hen attent had gemaakt. simon: “onze vrienden 

zijn altijd heel betrokken geweest. We zagen mensen 

die bij het ontladen van containers waren blootgesteld 

aan neurotoxische stoffen. Dezelfde symptomen.” Mieke 

Bal:  “simon was vergiftigd. via de fnv kwamen we toen 

in het rijnstate ziekenhuis, bij specialist atie verschoor 

van het expertise Center environmental Medicine. Daar 

werd de diagnose gesteld: Chronische toxische encepha-

lopathie, onherstelbare aantasting van het zenuwstelsel. 

Eindelijk werden we serieus genomen.”

Gele korrels
simon Bal ging rond 2000 aan de slag bij een meubel-

zaak in Middelburg. Het lakken van teakhout en het 

lossen van containers met meubels vanuit Indonesië 

behoorden, naast de verkoop, tot de werkzaamheden. Hij 

had het naar zijn zin, na het uitputtende werk in de ho-

reca. tijdens het lakken kreeg hij wel eens een draaierig 

gevoel. En de containers uit Indonesië waren stoffig en 

muf. aan de kapotte zakjes met gele korrels die tussen 

het ribkarton van het verpakte meubilair zaten, besteed-

den hij en zijn collega’s geen aandacht. 

Gaten in geheugen
tot simon Bal na een jaar of zes klachten kreeg. en 

steeds zieker werd. niets meer kon. en pas na jaren 

bleek dat hij lange tijd chronisch was blootgesteld aan 

neurotoxische stoffen zoals fosfine en oplosmiddelen en 

de kankerverwekkende houtstof. simon: “ik kan me niet 

eens meer herinneren dat ik maanden hier beneden in 

bed heb gelegen. er zitten enorme gaten in mijn geheu-

gen.” Mieke: “Specialisten vonden me een bitch omdat ik 

geen genoegen nam met foute diagnoses. simon was al-

tijd fit en vrolijk. Ik kende mijn man niet meer. Hij stopte 

de autosleutels in het vriesvak. Hij liep als een dronken-

man.” Simon: “Ik had een schuldgevoel dat ik de kost niet 

meer kon verdienen, ziek was.” 

Buitenkant gezond
na een half jaar in een revalidatiecentrum herstelden het 

spraakvermogen en de motoriek enigszins. “ik moet accepteren 

dat ik weinig kan en dat mijn kortetermijngeheugen aangetast 

is. Aan de buitenkant zie ik er gezond uit”, zegt Simon Bal. 

“Mensen moesten eens weten. een middagje fotograferen, 

moet ik nog dagen bezuren.”

Mieke en simon Bal vonden het ingrijpend dat ze met hulp van 

BBz zelfs naar de rechter moesten stappen om hun recht te 

halen. Mieke: “uiteindelijk hebben we een schadevergoeding 

gekregen, maar ons leven staat op zijn kop. We proberen erin te 

berusten, het te accepteren. simon: “Bij mij is veel zwart-wit. 

ik voel me vaak machteloos, omdat ik dingen niet meer kan. 

Ik ben moe.” 
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Heel	af	en	toe	kan	ze	weer	met	de	kleinkinderen	naar	het	

zwembad.	Zonder	een	astma-aanval	te	krijgen.	De	ogen	van	Hetty	

Mous	(66)	glinsteren	vrolijk	als	ze	het	vertelt.	Toen	ze	jong	was	

zwom	ze	wedstrijden.	Zwemmen	is	haar	lust	en	haar	leven. 

“Ik was kapot en gebroken”

Met pijn in het hart moest zweminstructrice Hetty 
Mous afstand doen van haar vak. slechte werkom-
standigheden veroorzaakten chronische schade aan 
de luchtwegen. 

Blootstelling aan schadelijke dampen werd zweminstructeur Hetty Mous fataal
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de zaak
rinus van der Brug, 

letselschaderegelaar BBz

“Hetty	 Mous	 had	 twee	 beroepsziekten	

waarvoor	haar	laatste	werkgever	aanspra-

kelijk	was:	chronische	irritatie	aan	de	lucht-

wegen	 en	werkgerelateerde	 burn-out.	 De	

arbeidsomstandigheden	waren	puur	slecht.	

De	 continue	 blootstelling	 aan	 chloordam-

pen	en	andere	chemische	toevoegingen	en	

het	 gebrek	 aan	 goede	 ventilatie	 hebben	

haar	gezondheidsklachten	veroorzaakt.	De	

werkgever	weigerde	er	iets	aan	te	doen.	De	

sfeer	was	ronduit	intimiderend.	Toen	ze	de-

finitief	uitviel,	werd	haar	loon	ingehouden.	

Dat	 heeft	 de	 FNV	 teruggevorderd.	 Omdat	

ze	tijdens	de	Ziektewetperiode	geen	goed	

reïntegratieplan	kreeg,	legde	het	UWV	het	

bedrijf	 een	 loondoorbetalingsverplichting	

in	 het	 derde	 jaar	 op.	 Om	 te	 reïntegreren	

naar	 een	 ander	 bedrijf	 wilde	 Gymnasion	

haar	vervolgens	als	 taxichauffeur	aan	het	

werk	zetten.	Een	onzalig	plan.

Het	was	duidelijk	dat	de	gezondheidsklach-

ten	van	Hetty	Mous	door	haar	werk	werden	

veroorzaakt.	Zowel	de	luchtwegproblemen	

als	 de	 burn-out.	 De	 aansprakelijkheid	 is	

niet	erkend,	maar	met	de	verzekeraar	zijn	

we	wel	 tot	een	schikking	gekomen.	Dat	 is	

een	pleister	op	de	wonde.	Voor	Hetty	Mous	

ging	het	niet	om	het	geld,	maar	om	gerech-

tigheid.	Haar	gezondheid	wordt	nooit	meer	

zoals-ie	was.	 Dat	was	 niet	 nodig	 geweest	

als	de	werkgever	de	arbeidsomstandighe-

den	 had	 verbeterd	 en	 zijn	 zorgplicht	 niet	

had	geschonden.”	

klachten aan de luchtwegen kunnen ontstaan door een eenmalige of 

langdurige blootstelling aan bepaalde stoffen. Er zijn de zogeheten 

irriterende en corrosieve stoffen en allergenen.

Irriterende stoffen zoals chloor en ammonia veroorzaken door langdu-

rig of herhaald contact met de slijmvliezen ontstekingsreacties. Cor-

rosieve stoffen zoals formaldehyde en fosfine richten ernstige schade 

aan als zij in contact komen met weefsel. De schade kan al na eenmalig 

contact ontstaan. Sommige corrosieve stoffen kunnen in een lage 

concentratie irriterend werken. Allergenen zijn stoffen die allergische 

reacties kunnen opwekken; dit leidt eveneens tot ontstekingsreacties. 

een aantal bekende allergenen zijn tarwemeel, dierenallergenen, pol-

len en isocyanaten. 

Irriterende stoffen en allergenen kunnen leiden tot chronische ont-

stekingen van de luchtwegen. Dan is er sprake van astma. De chroni-

sche ontsteking gaat gepaard met een verhoogde gevoeligheid van 

de luchtwegen wat bronchiale hyperreactiviteit teweeg brengt. Dit 

houdt in dat de luchtwegen vernauwen bij bepaalde prikkels waardoor 

benauwdheid, hoesten en druk op de borst ontstaat. De bronchiale hy-

peractiviteit kan uitmonden in een astma-aanval, na blootstelling aan 

de irriterende stof of het allergeen. een astma-aanval kan echter ook 

ontstaan na een andere prikkel zoals sigarettenrook en koude lucht. 

naast de klachten aan de luchtwegen kunnen ook niezen, brandende 

jeukende ogen en een loopneus ontstaan als reactie op de irriterende 

stoffen en allergenen.

risicoberoepen voor het ontwikkelen van allergische beroepsastma 

zijn onder andere bakkers, autospuiters en proefdierwerkers. voor irri-

tatief beroepsastma zijn dit onder andere brandweerlieden, schoonma-

kers en zwembadmedewerkers. een kenmerk van de werkgerelateerde 

klachten is dat tijdens de blootstelling op het werk de lucht die de 

werknemer maximaal uit kan blazen, de piekstroom, kleiner is dan wan-

neer hij niet blootgesteld wordt. om dergelijke longklachten/ aanvallen 

te voorkomen of niet te verergeren moet blootstelling aan irriterende 

stoffen of allergenen vermeden worden. 

aandoening aan de luchtwegen   
de FeiteN

Hetty Mous is een actief en vrolijk mens. alle mogelijke di-

ploma’s heeft ze gehaald in alle takken van sport. Met veel 

plezier en enthousiasme ging ze in 1996 aan het werk als 

zweminstructeur bij Gymnasion Joure, een fitnesscentrum. 

Meer bewegen voor ouderen en oefengroepen voor men-

sen met reuma, ouder en kind zwemmen, diplomazwem-

men, aquajogging; Hetty Mous stond voor de meeste uit-

eenlopende groepen. in haar werk voelde ze zich als een 

vis in het water. De arbeidsomstandigheden en werksfeer 

waren echter slecht. “De lucht was benauwd, vochtig en 

warm met hoge chloorconcentraties. De akoestiek was 

slecht, het was er vies.”

Nat badpak
er was geen goed klimaatsysteem of ventilatie. er hing 

een losse ventilator, die koude lucht verspreidde. “We 

mochten ons tussen de lessen niet omkleden. als je dan 

uren lang in een nat badpak op de kant staat, is dat heel 

onprettig”, vertelt ze. “Ik heb vaak gevraagd of ze er iets 

aan wilden doen. te duur. De sfeer tussen directie en 

personeel was heel gespannen.”

steeds vaker kreeg de oud-zwemtrainer last van lucht-

weginfecties. Dan maakte de kno-arts de bijholtes 

schoon en kon ze weer even door. Ze is niet flauw, een 

doorzetter. In 2009 kreeg ze haar eerste astma-aanval. 

plus hartritmestoornissen. Dat jaar werd ze ook geope-

reerd aan een chronische bijholteontsteking. “De bedrijfs-

leiding deed niets aan het klimaatsysteem. ze begonnen 

me te pesten. Wilden van me af.”

intimidatie
als Hetty Mous terugdenkt aan die periode in haar leven, 

krijgt ze het, figuurlijk, weer benauwd. Niet alleen werden 

de astmatische klachten steeds erger; de intimidatie door 

de bedrijfsleiding raakte haar diep. “ik werd gewoon uitge-

scholden als ik iets zei. als ik ‘boven’ op het matje moest 

komen, voelde ik een paniekgolf opkomen. Maar de groe-

pen waren leuk en enthousiast; dat hield me op de been. 

Ik haalde veel klandizie binnen, was een gouden kracht.”

Gebroken
Een hele heftige astma-aanval maakte in 2009 na heel lang 

doorploeteren een einde aan haar carrière als zweminstructeur. 

De kno- en longarts verboden haar het werk voort te zetten. 

ze belandde in het ziektewet. De bedrijfsleiding hield haar loon 

in en verzon onmogelijke baantjes om te reïntegreren. “ik was 

kapot en gebroken. ook psychisch. ik had zo lang in een intimi-

derende sfeer gewerkt. er was niets van me over. ik kreeg last 

van angsten, viel kilo’s af, had nachtmerries, durfde de telefoon 

niet meer op te nemen.” 

Hetty Mous is inmiddels hersteld van de burn-out. intensieve 

therapie hielp de angsten verwerken. ze kan weer lachen. Met 

medicatie is de astma onder controle. Maar om het Gymnasion 

loopt ze nog steeds met een grote boog heen.
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Geef	nooit	op.	Blijf	altijd	vechten.	Ridzert	

Ritsma	zegt	het	een	paar	keer	tijdens	het	ge-

sprek.	Zus	Gea	van	der	Heide-Ritsma:	“We	krijgen	

onze	vader	er	niet	mee	terug.	Maar	we	zetten	zijn	

strijd	voort.”

In	2000,	een	klein	jaar	voor	zijn	overlijden,	kaart-

te	Waling	Ritsma	zijn	zaak	aan	bij	BBZ,	dat	toen	

net	was	opgericht.	Vijftien	jaar	later	is	er	nog	

steeds	geen	finale	uitspraak	in	deze	rechtszaak.

“Waarom jarenlang 
procederen om je recht te halen”

ridzert en Gea ritsma strijden al jaren 
voor erkenning van de aansprakelijk-
heid van het bedrijf waar hun vader als 
schilder werkte. “We geven niet op.”

schilder Waling ritsma overleed aan blaaskanker
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de zaak
lydia Charlier,

advocaat namens BBz

“Omdat	de	verzekeraar	van	Lansink	niet	

wilde	schikken,	ging	in	2003	de	dagvaar-

ding	 de	 deur	 uit.	 Inmiddels	 zijn	 we	 bij	

de	 kantonrechter	 geweest,	 bij	 het	 Hof	

in	 Leeuwarden,	 bij	 de	Hoge	Raad	en	nu	

weer	terug	bij	het	Hof	in	Den	Bosch.	Het	

is	 bekend	 dat	 schilders	 een	 verhoogd	

risico	op	blaaskanker	hebben.	De	tegen-

partij	 haalde	 er	 echter	 tal	 van	 andere	

‘risicofactoren’	 bij	 die	 zouden	 hebben	

bijgedragen	 aan	 de	 kanker:	 hobbylijm	

van	 modeltreintjes,	 uitlaatgassen	 toen	

hij	 vrachtwagenchauffeur	 was,	 het	 feit	

dat	hij	 in	1960	even	gerookt	heeft.	Die	

factoren	hebben	we	alle	ontzenuwd.	De	

Hoge	 Raad	 heeft	 juridisch	 gekeken	 en	

gesteld	 dat	 de	 blootstelling	 moet	 wor-

den	 aangetoond	 en	 ook	 dat	 die	 speci-

fieke	blootstelling	(met	een	ondergrens)	

dit	lijden	kan	hebben	veroorzaakt.	Als	de	

zorgplicht	dan	is	geschonden,	is	er	spra-

ke	 van	 een	 vermoeden	 van	 causaliteit	

en	 dus	 aansprakelijkheid.	 Die	 beide	 on-

derdelen	moet	het	Hof	 in	Den	Bosch	nu	

feitelijk	 beoordelen.	 Met	 de	 kennis	 die	

er	 intussen	 is	over	het	 risico	voor	schil-

ders	 en	 het	 concrete	 risico	 dat	 Ritsma	

zelf	heeft	gelopen.	Deze	zaak	wordt	met	

argusogen	gevolgd.	De	uitspraak	zal	van	

grote	 invloed	 zijn	 op	 de	 aansprakelijk-

heid,	ook	in	andere	zaken.”

er bestaan zeer veel soorten kanker. alle soorten kanker heb-

ben in ieder geval één eigenschap gemeen: de ongecontro-

leerde deling van lichaamscellen. in het lichaam vinden elke dag 

miljoenen celdelingen plaats. tijdens de deling kan er iets mis-

gaan door toeval, maar ook door schadelijke invloeden. Meestal 

zorgt het lichaam zelf voor het herstel van de schade. als dit 

niet lukt, kan er een ongecontroleerde deling van lichaamscel-

len ontstaan waardoor er een verkeerde soort gemuteerde 

cellen ontstaat. Dit is kanker.

De symptomen van kanker zijn divers en soms moeilijk te 

onderscheiden van andere aandoeningen. een aantal veel 

voorkomende symptomen zijn gewichtsverlies, onverklaarbare 

koorts en moeheid. zichtbare symptomen, die doorgaans pas 

later ontstaan, zijn huidveranderingen, heesheid, zwellingen, 

bloed bij ontlasting of urine enzovoorts. in nederland krijgen 

ongeveer 100.000 mensen per jaar kanker. De oorzaken van 

kanker worden meestal niet onderzocht en/of geregistreerd. in 

veel gevallen is het ook niet duidelijk wat de oorzaak was. van 

een flink aantal stoffen is echter bekend dat deze kankerver-

wekkend zijn.

Wanneer mensen tijdens hun werk (langdurig) blootgesteld 

worden aan kankerverwekkende stoffen en, vaak vele jaren 

later, kanker krijgen, kan er sprake zijn van werkgerelateerde 

kanker ofwel beroepskanker. De bekendste beroepskanker is 

asbestkanker, ook wel mesothelioom genoemd. er zijn echter 

veel meer kankerverwekkende stoffen waaraan mensen tijdens 

hun werk veelvuldig blootgesteld kunnen worden, zoals diesel-

uitlaatgassen, cadmium, koolteer, kwarts, benzeen en houtstof. 

Daarnaast is er een duidelijk verband tussen kanker en be-

paalde blootstelling: zoals blaaskanker bij schilders, drukkers en 

medewerkers in de rubberindustrie.

kanker   
de FeiteNWaling Ritsma werkte de laatste 24 jaar van zijn leven bij 

het enschedese schildersbedrijf Lansink. Daarvoor had 

hij als vrachtwagenchauffeur en eerder ook als schil-

der gewerkt. “Hij had veel plezier in zijn werk”, vertelt 

Ridzert. “Leuke collega’s.” Ze deden veel nieuwbouwpro-

jecten in de flevopolder. ik herinner me dat hij wel eens 

klaagde over verf die ze bij het onderhoud van de gevan-

genissen in almere en Lelystad moesten gebruiken. Dat 

hij daar last van had. Beschermingsmiddelen hadden ze 

niet. Zorgplicht kende het bedrijf niet.” 

echte zwoeger
Toen Waling Ritsma een jaar of 54 was, rond 1997, kreeg 

hij gezondheidsklachten. “ik herinner me er niet zo veel 

van”, zegt Gea, die zestien was toen haar vader overleed. 

“Ik was een puber die met hele andere dingen bezig was.” 

ridzert, destijds 26 en internationaal vrachtwagenchauf-

feur: “Hij had vaker kwaaltjes. Maar mijn vader was een 

echte zwoeger. Hij klaagde nooit, was een binnenvetter.” 

Eind 1999, tijdens het zwemmen, kreeg Waling veel pijn; 

later bleek er bloed in zijn urine te zitten. in het zieken-

huis werd al gauw duidelijk dat het blaaskanker was 

met uitzaaiingen naar de long. Gea: “onze ouders waren 

nuchter; alles moest doorgaan. Mijn moeder was net vrij 

van borstkanker. Ze wilden ons er niet mee lastigvallen.” 

ridzert: “Wat ik me goed herinner was dat de oncoloog 

meteen zei dat mijn vader te jong was voor blaaskanker 

met uitzaaiingen. toen hij hoorde dat mijn vader schilder 

was, lag daarin volgens hem de oorzaak. Daarom heeft 

mijn vader meteen contact opgenomen met BBZ.” 

einde oefening
Waling ritsma werd geopereerd aan een long. een paar 

maanden voelde hij zich goed. tot de kanker ook in zijn 

andere long bleek te zitten. “toen was het einde oefe-

ning”, zegt Gea. “Hij wilde geen chemotherapie om het proces 

hooguit een paar maanden te vertragen. een jaar na de diag-

nose is hij, 58 jaar oud, overleden.”

Hij wist dat hij niet meer beter zou worden, zeggen zijn kinde-

ren. Dat liet hij niet merken. Hij wilde niets meer met Lansink te 

maken hebben, weet Gea. “Hij wilde het bedrijf aanpakken. ook 

om collega’s te beschermen. Mijn moeder heeft na zijn overlij-

den samen met BBz de strijd voortgezet. en na haar overlijden 

in 2008 hebben wij het overgenomen.”

in 2003 ging, nadat schikken niet lukte, de dagvaarding de deur 

uit. “Het is absurd en frustrerend dat je zolang moet vechten 

om je recht te halen”, zegt Ridzert. “Terwijl overduidelijk is dat 

mijn vader is overleden vanwege de blootstelling aan schade-

lijke stoffen. Zonder BBZ hadden we dit nooit kunnen betalen. 

We geven niet op.” 
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Elly	de	Kruijff	(62)	laat	beide	handen	en	polsen	zien.	Talloze	

keren	is	ze	geopereerd	om	beknelde	zenuwen	te	bevrijden.	Tever-

geefs.	Ze	kan	haar	handen	nauwelijks	meer	gebruiken	en	artrose	

heeft	bulten	en	vergroeiingen	veroorzaakt.	Ze	heeft	altijd	pijn.	

Ze	ís	pijn.	Elly:	“Het	was	al	veel	te	laat	toen	ik	écht	niet	meer	kon.”	

“Ik laat me niet kisten”

diamanten slijpen was haar lust en haar leven. 
Maar na achttien jaar vergde het werk zijn tol. 
“Ik werd als grofvuil aan de kant gezet.”

Diamantslijper Elly de Kruijff uitgeschakeld met carpaal tunnelsyndroom
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de zaak
daphne van doorn, 

letselschaderegelaar BBz

“De	zaak	heeft	bijna	zeven	jaar	geduurd”,	

zegt	 letselschaderegelaar	 Daphne	 van	

Doorn	van	BBZ.	“Hoewel	het	verband	tus-

sen	 de	 lichamelijke	 klachten	 en	 de	werk-

zaamheden	van	onze	cliënte	overduidelijk	

was,	én	al	veel	eerder	ook	geconstateerd	

door	 de	 bedrijfsarts,	 ontstond	 er	 toch	

getouwtrek	 met	 de	 verzekeraar.	 Een	

werkplekonderzoek	 en	 een	 Risico	 Inven-

tarisatie	en	Evaluatie	toonde	de	blootstel-

ling	 aan	 slechte	 arbeidsomstandigheden	

duidelijk	 aan.	 Daarom	 hebben	we	 op	 een	

gegeven	moment	 besloten	 het	 bedrijf	 te	

dagvaarden.	Toen	kon	er	opeens	wel	een	

schikking	tot	stand	komen.	

Het	 is	 heel	 schrijnend	 dat	 Elly	 de	 Kruijff	

nooit	meer	het	werk	kan	doen	waaraan	ze	

zo	verslingerd	was.	De	letselschadeuitke-

ring	compenseert	het	verlies	aan	inkomen	

en	 beperkingen,	 maar	 haar	 gezondheid	

krijgt	 ze	 niet	 meer	 terug.	 Het	 is	 moeilijk	

voorstelbaar	 dat	 in	 een	 bedrijf	waar	met	

zulke	dure	producten	als	diamanten	wordt	

gewerkt	 én	 waar	 zo	 zorgvuldig	 te	 werk	

moet	 worden	 gegaan,	 zulke	 erbarmelijke	

arbeidsomstandigheden	zijn.	Een	bedrijfs-

tak	die	ook	nog	eens	heel	zichtbaar	is	van-

wege	 de	 toeristische	 attractie.	 Diamant-

slijpen	 staat	 sinds	 vorig	 jaar	 op	 de	 lijst	

voor	 Immaterieel	 Erfgoed,	 terwijl	 de	 uit-

voerders,	 de	 diamantslijpers,	 vaak	 onder	

slechte	arbeidsomstandigheden	werken.	

Carpaal tunnelsyndroom (CTS) wordt veroorzaakt door een 

beknelling van de middelste armzenuw. Deze zenuw loopt 

door de zogenaamde carpale tunnel van de onderarm door 

de pols naar de hand. naast deze zenuw lopen negen pezen 

door de carpale tunnel. Wanneer de zenuw, doorgaans door 

een zwelling, bekneld raakt in de carpale tunnel is er sprake 

van Cts. 

De klachten bij Cts zijn een tintelend, pijnlijk of verdoofd 

gevoel in de hand en vingers. ook treedt krachtsverlies op 

waardoor er ongewild dingen uit de handen kunnen val-

len. De pijn kan via de elleboog uitstralen richting schouder. 

Meestal nemen de klachten ’s nachts toe. En na (intensief) 

gebruik van de hand. De pijn en het krachtsverlies kunnen 

een forse invloed hebben op de nachtrust en dagelijkse 

activiteiten.

De oorzaken van Cts zijn divers. De zwelling in de carpale 

tunnel kan veroorzaakt worden door hormonen tijdens de 

zwangerschap, in de overgang of een te langzaam werkende 

schildklier. Maar het kan ook veroorzaakt worden door irrita-

tie zoals bij reuma of overbelasting van het pols/handgebied.

Cts is de meest voorkomende zenuwbeknelling. De schat-

ting is dat deze aandoening in Nederland bij 9 procent van 

de vrouwen en 0,6 procent van de mannen voorkomt. De 

klachten ontstaan doorgaans tussen het 40ste en 60ste 

levensjaar. 

risicofactoren in de werkomstandigheden zijn vaak her-

haalde bewegingen, kracht zetten, extreme stand van de 

pols (gebogen of gestrekt), hand/armtrillingen, kou of een 

combinatie van deze factoren. Bekende risicoberoepen zijn 

slachter, assemblagewerker, kassamedewerker, steigerbou-

wer, kledingproductiemedewerker, wasserijmedewerker, 

musicus, schoonmaker, tandarts en mondhygiënist.

Carpaal tunnelsyndroom   
de FeiteN

Elly de Kruijff is een doorzetter. Jarenlang heeft ze de 

pijn getrotseerd. Haar wereld stortte in toen ze afscheid 

moest nemen van haar vak. Diamanten slijpen is haar 

passie. “Dat talent had ik al als kind.” Tijdens een periode 

in amerika volgde ze een cursus edelstenen slijpen. Bin-

nen een paar weken gaf ze zelf les. “ik had het gewoon 

in de vingers, het gevoel, die fijne motoriek.”

Gouden kans
in de jaren tachtig volgde ze, eenmaal terug in neder-

land, een opleiding tot diamantslijper. Daarna kon ze aan 

het werk bij Gassan Diamonds, dé diamantslijperij die 

sinds 1945 wereldfaam verwierf. Elly: “Een gouden kans. 

ik voelde me als een vis in het water aan de slijpschijf. en 

het was gezellig, we hebben zoveel gelachen.” Ze vertelt 

enthousiast over de wijze van slijpen, hoe je de structuur 

moet voelen en hoe de interactie met het licht moet zijn.

Elly de Kruijff maakte vaak lange dagen, werkte veel 

over - zeker in het toeristenseizoen. “Diamanten slijpen 

vraagt opperste concentratie en het is gewoon zwaar 

werk. in de rechterhand houd je de loep en in de linker-

hand de tang van een kilo waarin de diamant zit geklemd. 

Het slijpen is een continue repeterende beweging. Bo-

vendien zit je altijd met een gedraaide rug, gebogen nek 

en met afgeknelde benen, omdat je je knieën niet kwijt 

kon door de balk van de slijpmolen.”

onherstelbare schade
ze kreeg klachten, werkte door tot het niet meer kon. ’s 

nachts kon ze niet slapen van de pijn. De schade aan pol-

sen en handen is onherstelbaar – alle operaties ten spijt.

Elly de Kruijff is niet rancuneus. “Maar ik ben wel pissig 

op Gassan dat ze niets hebben gedaan om me serieus 

te laten reïntegreren. na de ziektewet werd ik in 2006 

zonder pardon ontslagen. na achttien jaar. als grofvuil 

aan de kant gezet.”

slechte arbeidsomstandigheden
Daarna begon het gevecht met het uWv dat aanvankelijk vond 

dat ze best kon werken. “je wordt behandeld alsof je een crimi-

neel bent. Dat is heel intimiderend als je afhankelijk bent van 

dat soort instanties.” Samen met Bureau Beroepsziekten FNV 

ging ze de strijd met het uWv aan wat uiteindelijk resulteerde 

in volledige arbeidsongeschiktheid. na vijfeneenhalf jaar. ook 

werd Gassan Diamonds aansprakelijk gesteld voor de beroeps-

ziekte van zijn oud-werknemer. 

Elly de Kruijff is blij dat er onrecht is recht gezet. “Het is heel 

heftig als je opeens alles kwijt bent. en ook nog eens in de 

schulden raakt, omdat je jaren van een te lage Wia-uitkering 

moet rondkomen.” Ze kan weer vooruit kijken. “Fietsen gaat 

niet meer. Maar ik heb een elektrisch brommertje kunnen kopen. 

Daarmee kan ik heerlijk de polder in. Ik laat me niet kisten.”
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Aan	de	wanden	prachtige	foto’s	van	het	spoor.	Talloze	beelden	heeft	hij	gemaakt	

vanuit	de	cabine.	Cor	Cremer	(61)	ervoer	‘het	spoor’	als	familie.	Ik	was	een	machinist	van	de	

oude	stempel,	zegt	hij,	toen	je	nog	als	mens	werd	gezien.	Daarom	deed	het	pijn	na	38	jaar	

zijn	pasje	te	moeten	inleveren.	“Ik	ben	heel	lang	loyaal	geweest”.	

“alle traumatische 
ervaringen stapel je op”

een zware mishandeling was de druppel. 
de vele zelfdodingen, bijna-ongelukken en het 
gebrek aan opvang door Ns nekten machinist Cor Cremer. 
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de zaak

Marie-José sengers, 

deskundige arbeid & Gezondheid BBz

“Het	 heeft	 even	 geduurd	 voordat	 de	

zaak	 rond	 was,	 omdat	 NS	 aanvankelijk	

de	PTSS	op	het	hoofdletsel	door	de	mis-

handeling	 van	 Cor	 Cremer	 wilde	 schui-

ven.	 Dat	 was	 aantoonbaar	 niet	 het	 ge-

val.	 We	 hebben	 ter	 onderbouwing	 een	

rapportage	 gemaakt	 van	 de	 arbeidsom-

standigheden	van	onze	cliënt	en	alle	in-

cidenten	die	hij	heeft	meegemaakt.	Dat	

is	 een	 hele	waslijst.	 Daarop	 hebben	we	

het	bedrijf	aansprakelijk	gesteld	voor	de	

beroepsziekte	chronische	PTSS	die	door	

de	 vele	 incidenten	 en	 de	 gebrekkige	

opvang	 is	 ontstaan.	Het	 is	 duidelijk	 dat	

NS	 als	 werkgever	 zijn	 zorgplicht	 heeft	

geschonden.	Er	bestaan	wel	protocollen	

voor	de	opvang	van	rijdend	personeel	na	

incidenten,	maar	die	werden	nauwelijks	

nageleefd.	 Dat	 heeft	 ook	 de	 Arbeidsin-

spectie	bevestigd.	Juist	bij	traumatische	

ervaringen	is	opvang	in	een	beschermde	

omgeving	heel	belangrijk.	Het	is	afschu-

welijk	dat	die	laatste	mishandeling	werd	

verzwegen	voor	 collega’s.	Cremer	heeft	

geleidelijk	 PTSS	 ontwikkeld.	 Hij	 heeft	

het,	 ondanks	 alle	 incidenten,	 heel	 lang	

volgehouden.	 Tot	 de	mishandeling	 hem	

de	 das	 om	 deed.	 Op	 zo’n	moment	 dient	

deze	beroepsziekte	zich	in	volle	omvang	

aan.”	

PTSS kan ontstaan na het meemaken van, één of meerdere, levensbe-

dreigende of schokkende gebeurtenissen. in het verleden werd ptss 

gezien als een aandoening waar vooral militairen last van hadden tij-

dens of na oorlogstijden. inmiddels is bekend dat ptss als gevolg van 

zeer diverse traumatische gebeurtenissen kan ontstaan. voorbeelden 

hiervan zijn geweld, bedreiging, natuurrampen, verkrachting en onge-

vallen. Mensen kunnen deze gebeurtenis zelf ondergaan hebben of er 

getuige van zijn geweest zoals bijvoorbeeld bij (zelf)moord. 

na het meemaken van zo’n incident ontstaat doorgaans een reactie 

van enorme angst, hulpeloosheid, kwetsbaarheid of onmacht. Het is 

normaal dat je hier een tijdje last van hebt. zo kan het zijn dat de herin-

neringen zich steeds opdringen, er sprake is van herbelevingen of dat 

er nachtmerries ontstaan. uit onderzoek blijkt dat sociale steun en een 

veilige omgeving na een traumatische gebeurtenis erg belangrijk zijn 

en verergering of aanhouden van klachten kunnen voorkomen.

als de klachten maandenlang na de gebeurtenis aanhouden, is sprake 

van chronische of complexe PTSS. Over het aantal PTSS-patiënten zijn 

in nederland geen cijfers bekend. uit amerikaans onderzoek blijkt dat 

ongeveer 8 procent van de mannen en 20 procent van de vrouwen 

ptss ontwikkelt. 

De klachten bij ptss bestaan uit onder andere angst, prikkelbaarheid 

of woede-uitbarstingen, slecht slapen, gevoelens van vervreemding, 

herbeleving en nachtmerries. ptss kan jarenlang aanhouden en een 

zware wissel trekken op het dagelijks leven, zowel in het privéle-

ven als in het werk. Wanneer de traumatische gebeurtenis tijdens 

de uitoefening van het werk plaatsvindt waarna ptss ontstaat, is 

sprake van een werkgerelateerde ptss. De meeste meldingen bij 

het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) over 2013 

betreffen politiefunctionarissen, treinpersoneel, medewerkers in de 

gezondheidszorg en bij Defensie. 

Posttraumatische stressstoornis (Ptss)   

de FeiteN

een harde reset noemt hij het. De periode dat hij niets 

meer kon, kampte met nachtmerries en herbelevingen, 

totaal de weg kwijt was. nu is hij weer meer zichzelf 

geworden. “ik kan weer vooruit kijken. Het heeft me ook 

wat opgeleverd.”

Met ‘het’ bedoelt Cor Cremer, ptss, de angststoornis die 

lang onderkend bleef. “Het eerste dodelijke ongeluk wat 

je als machinist meemaakt – daar praat je niet over. zelf-

dodingen, (bijna)ongelukken en agressie tijdens het werk 

probeer je te parkeren. je gaat trauma’s stapelen en dat 

heb je niet in de gaten. tegelijkertijd ontwikkel je een 

zesde zintuig. je bent altijd alert en gaat situaties her-

kennen. ook om collega’s te waarschuwen. een vreemde 

beweging van een reiziger op een perron, smeulende 

agressie, een persoon bij een spoorwegovergang.”

Kop koffie
De lijst van traumatische ervaringen die Cremer heeft 

meegemaakt sinds hij in 1975 bij NS begon, is lang. 

Het werk vond hij prachtig. over de opvang en bege-

leiding van ns is hij minder tevreden. Dat bevestigde 

de arbeidsinspectie later ook meerdere malen. “na een 

incident mocht je blij zijn als er een kop koffie was op het 

volgende station. er moest gauw weer gereden worden. 

en destijds wilde ik dat zelf ook nog. Maar het maakte me 

wel kwaad dat het bedrijf niets deed met kritiek op vei-

ligheid. ik heb zo vaak melding gemaakt van incidenten. 

veiligheid gaat voor mij boven alles. Dat werd me niet in 

dank afgenomen.”

In 2008 maakte Cremer zijn laatste incident als machi-

nist mee. Hij kan er weer over praten. Die zomeravond 

in juli op station Muiderpoort zag hij hoe de conducteur 

werd belaagd door een groepje jongeren. Cor Cremer ging 

naar buiten en werd zelf ingesloten, geslagen en ge-

schopt. “ik dacht dat ik er geweest was. Die doodsangst. 

een reiziger had de politie gebeld. ik kwam bij in de ambulance. 

in het ziekenhuis werd ik enigszins opgelapt. er was daarna 

geen enkele opvang van ns. ik heb zelf de bus en trein naar 

huis moeten nemen. Ook de aangifte moest ik zelf regelen.”

doodziek
Cremer probeerde na de mishandeling weer te werken; niemand 

bleek te weten wat er met hem was gebeurd. “Dat is dodelijk. 

ns houdt agressie liever stil. De bedrijfsarts vond dat ik niets 

mankeerde. Bang voor een claim.” Die kwam er nadat BBZ de 

zaak in behandeling nam en overduidelijk zware arbeidsgerela-

teerde ptss werd vastgesteld. “Geen kaartje, geen bloemetje, 

niets. Terwijl ik doodziek was”, zegt Cor Cremer.

na intensieve therapie en veel geduld is Cremer er weer redelijk 

bovenop. De oude wordt hij nooit meer. ik doe veel vrijwilligers-

werk, vooral voor mensen die het minder goed hebben. Mijn 

schadeuitkering heb ik grotendeels weggegeven om anderen te 

helpen. Dat voelt goed.”
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Collectieve zaken
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lidl-personeel tilt 
zich een breuk

kaderleden dwingen samen met BBz verbeteringen af 

intensieve samenwerking tussen de kadergroep van de fnv bij 

supermarktketen Lidl en BBz leidde tot een ontluisterende in-

ventarisatie van gezondheidsklachten van het supermarktper-

soneel. en tot verbeteringen van de arbeidsomstandigheden. 

“We moeten voorkomen dat mensen duurzaam uitvallen.”

te hoog, te zwaar en te lang stapelen en tillen. 

Dat waren de belangrijkste klachten van Lidl-werknemers in supermarktfilia-

len en distributiecentra. Gevolg: veel klachten aan polsen, schouders, nek en 

rug. plus: veel uitval, operaties, werken met pijnstillers. 

Kaderleden	bij	Lidl	en	bestuurder	
vlnr kaderleden abdel touhami, Carin steenbergen, 
onno van Crey en bestuurder fatma Bugdayci-karatas
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Hier moeten we iets aan doen, besloot de fnv-kader-

groep van Lidl. Medewerkster Carin steenbergen, zelf 

aan beide polsen geopereerd: “We hebben medewer-

kers gevraagd naar hun ervaringen en systematisch 

bijgehouden hoeveel te hoge, topzware en omgevallen 

pallets de winkels binnenkomen. vervolgens hebben we 

naar klachten gevraagd die te maken hebben met het 

stapelen en verslepen van te hoge en te zware dozen. 

zo ontstond een schokkend beeld van de arbeidsom-

standigheden en de gevolgen.”

afrekenen op colli-norm
er bestaan richtlijnen die het stapelen en tillen van 

dozen in de supermarktsector reguleren. Dozen mogen 

niet zwaarder zijn dan 23 kilo en er mag niet hoger 

worden getild dan 1.75 meter. “Wij tilden vaak hoger dan 

2.20 meter”, zegt kaderlid en distributiemedewerker 

jacub jacubczak, die tijdelijk met spierklachten uitviel. 

“De werkdruk is hoog en je wordt afgerekend op de 

zogeheten colli-normen, het aantal dozen dat je per uur 

versleept. Die lag minimaal op 300 per uur. Dan ga je 

zo hoog mogelijk stapelen. en die te hoge en te zware 

pallets moet het winkelpersoneel dan weer zien weg te 

werken. Terwijl in veel filialen ook nog eens een tekort 

aan hand- en pompwagens was om de zware pallets de 

winkel in te rijden.” 

degelijke analyse
tijdens het onderzoek zocht de kadergroep contact met 

BBz. “We wilden de directie een degelijk onderbouwd 

rapport presenteren en precies in kaart brengen welke 

overschrijdingen er waren”, vertelt FNV-bestuurder 

fatma Bugdayci-karatas. “Wij hebben een analyse 

gemaakt van de bevindingen die het onderzoek had 

opgeleverd”, reageert Marike Schooneveldt, deskundige 

arbeid & Gezondheid van BBz. “er bleek sprake van een 

risicovolle situatie. Medewerkers moesten te veel, te 

hoog en te zwaar tillen, niet alleen in de distributiecen-

tra, maar ook bijvoorbeeld op een groenteafdeling. ook 

was sprake van veel repeterend werk bij zowel kassières 

als vakkenvullers. We hebben de arbeidsomstandighe-

den afgezet tegen de richtlijnen van het nederlands 

Centrum voor Beroepsziekten (NCVB). Volgens het NCvB 

kunnen de aangetoonde pols, schouder- en rugklachten 

in deze gevallen worden aangemerkt als een beroeps-

ziekte.” Schooneveldt vindt de samenwerking met de 

kadergroep een mooi voorbeeld van collectieve, preven-

tieve actie. “Het is belangrijk om al in te grijpen voordat 

mensen echt duurzaam uitvallen. Binnen één bedrijf 

hebben werknemers vaak soortgelijke werkbelasting 

en navenante gezondheidsklachten. voortijdig ingrijpen 

kan veel ellende besparen. en dan is een preventieve 

collectieve aansprakelijkstelling ook niet nodig.”

topje ijsberg
De resultaten van het onderzoek zijn volgens kaderlid 

en assistent-filiaalmanager Onno van Crey nog maar het 

topje van de ijsberg. Van de 432 ondervraagde perso-

neelsleden bleek gemiddeld 16 procent lichamelijke aan-

doeningen te hebben vanwege het werk. “We hebben 

maar een beperkt aantal filialen onderzocht. Bovendien 

maken de angstcultuur en de flexcontracten dat veel 

mensen niet durven te praten.” 

er lopen volgens de kadergroep veel meer medewerkers 

met gezondheidsklachten rond. Dit rapport is volgens 

hen het begin. van Crey: “Maar we hebben al wel bereikt 

dat Lidl na aanbieding van het rapport de arbeidsom-

standigheden heeft aangepast. een aantal belangrijke 

eisen is ingewilligd. De maximale hoogte van pallets is 

nu de wettelijke 1.75 meter en dozen mogen niet boven 

de 20 kilo uitkomen. ook is de collinorm afgeschaft, om-

dat deze de privacy van medewerkers schaadt en intimi-

datie uitlokt. verder zijn meer elektrische pompwagens 

ter beschikking gesteld. Dat is een prachtig resultaat.” 

Collega Carin steenbergen vult aan: “Bij een onderne-

ming waar de productiviteitsnorm heel hoog is en alles 

om kosten draait, kost dit veel geld. We zijn blij met de 

investeringen die Lidl heeft gedaan om de arbeidsom-

standigheden te verbeteren. De winstcijfers werden 

letterlijk over de ruggen van d e medewerkers verdiend. 

Het is van groot belang dat we dit onderzoek hebben 

gedaan. Maar we zijn er nog lang niet. Meer handen op 

de werkvloer, taakroulatie en beter materieel moet het 

aantal gezondheidsklachten verder terugbrengen.” 

”Lidl heeft een aantal 
 belangrijke eisen ingewilligd”
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Voorkomen is beter 
dan genezen

Preventieve collectieve aansprakelijkheidsstelling Connexxion

In 2011 zette BBZ preventieve collectieve aansprakelijkheid 

in als juridisch middel om Connexxion te dwingen de slechte 

arbeidsomstandigheden van chauffeurs op midibusjes te ver-

beteren. en verdere duurzame uitval van hen te voorkomen. 

op het busstation van Meppel staat lijn 1, een rood/grijze midibus van 

Connexxion. “Niet te vergelijken met de busjes die hiervoor reden”, zegt Mar-

tijn Mulder. “Deze VDL Midcity is een verbetering.”

De midibusjes van Connexxion. Het is bijna een begrip geworden onder de chauf-

feurs die op de Stadsdienst Meppel en Hoogeveen rijden. In de zomer van 2011 

introduceerde Connexxion de Mercedes Sprinter City 35 (15 tot 22 personen).

vlnr		kaderlid	Peter	Lubbert,	bestuurder	
Ed	van	Eijbergen	en	kaderlid	Martijn	Mulder
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 “Het was opvallend dat na een paar maanden veel 

chauffeurs klachten kregen”, vertelt oud-chauffeur 

peter Lubberts, die zich jarenlang sterk heeft gemaakt 

voor beter materieel. “Chronische nek- en rugklachten, 

gevoelsuitval in armen en benen, hoofdpijn. Chauffeurs 

vielen uit of reden rond met pijnstillers.” Zijn oud-collega 

Martijn Mulder knikt: “Met diclofenac was mijn rugpijn 

enigszins te harden.”

stuiteren
De Mercedes sprinter City 35 was een aan het perso-

nenvervoer aangepaste bus. Maar niet geschikt om een 

dienstregeling in het openbaar vervoer mee te rijden 

vonden de chauffeurs. Rinus van der Brug, schaderege-

laar bij BBz, onderstreept dat: “We hebben uitgebreid 

onderzoek gedaan. De cabine was veel te klein en te 

krap om de chauffeursstoel in te stellen. Ook konden 

chauffeurs niet draaien op hun stoel - die ook nog eens 

een slechte vering had - om een kaartje te verkopen of 

reizigers te woord te staan. Bovendien stuiterden chauf-

feurs in het busje door de vele drempels in Hoogeveen 

en Meppel. De bus schommelde van links naar rechts 

doordat hij relatief hoog was. Daardoor kregen ruggen 

moeilijk op te vangen zijwaartse schokken.” 

schending zorgplicht
De chauffeurs van de midibussen hadden al vele malen 

bij Connexxion aan de bel getrokken. vakbondsbestuur-

der ed van eijbergen: “ze kregen geen gehoor. Daarop 

hebben we BBz ingeschakeld. Het ziekteverzuim ging 

richting 40 procent sinds deze midibus zijn intrede had 

gedaan. je schendt als werkgever toch je zorgplicht als 

je dit laat gebeuren?”

BBz deed onderzoek, maakte een deskundigenrapport, 

dat op 5 december 2011 aan de directie werd aange-

boden. ed van eijbergen: “We hebben vervolgens twee 

keer met Connexxion overlegd. kregen toezeggingen, er 

werd gerekt, er gebeurde uiteindelijk niets. en de chauf-

feurs bleven klachten houden.” Peter Lubberts: “We 

werden onder druk gezet omdat we lastig waren. Heel 

intimiderend.” Martijn Mulder: “Het was overduidelijk dat 

de busjes niet deugden, sowieso niet voldeden aan de 

NEN-norm.”

Juridische druk
inmiddels was het bijna een jaar later. nadat BBz en de 

FNV in het voorjaar van 2012 geen reactie kregen op 

de aansprakelijkstelling volgde een kort geding met de 

eis de busjes van de weg te halen. Dat werd verloren in 

juni 2012. “Intussen reden we maar door, terwijl er niets 

wezenlijks veranderde en chauffeurs problemen bleven 

houden”, zegt Martijn Mulder. 

Uiteindelijk gingen BBZ en de FNV in oktober 2012 in 

hoger beroep bij het Hof Leeuwarden.  rinus van der 

Brug: “Het is toch van de gekke dat er nauwelijks iets 

gebeurde aan de arbeidsomstandigheden van de chauf-

feurs. Dat velen de ziektewet ingingen of met klachten 

rondreden.” Het Hof bepaalde dat partijen een onder-

zoeksbureau dienden in te schakelen. In maart 2013 

kwam tno met het rapport waarin de onderzoekers 

concludeerden dat een groot deel van de klachten van 

de chauffeurs te herleiden was naar de arbeidsomstan-

digheden. De Mercedes sprinter City 35 scoorde het 

slechts op de zijwaartse trillingen. 

ook voldeden de midibusjes op een aantal punten niet 

aan de norm voor cabine-ergonomie. Het door de rechter 

opgelegde onderzoek van tno was eigenlijk een lacher-

tje, zegt Mulder. “We kregen het advies een accuboorma-

chine mee te nemen om de stoel elke keer in te stellen. 

Daarvoor was niet eens ruimte in de cabine. verder 

concludeerde tno dat een zitvlakverlenger en goed 

onderhoud van het onderstel van de bus de arbeids-

omstandigheden ten goede zouden komen. allemaal 

lapmiddelen. Connexxion moest het onderzoek betalen. 

Wie betaalt, bepaalt.” 

Geldkwestie
Op 18 juni 2013 deed het Hof op verzoek van BBZ en de 

fnv uitspraak. in dat arrest kwam met zoveel woorden 

naar voren dat de busjes niet voldeden aan de wettelijke 

normen. Maar omdat Connexxion aangaf in het najaar 

met nieuw materieel te gaan rijden, willigde de presi-

dent de eis van BBz, de busjes met onmiddellijke ingang 

van de weg te halen, niet in.

De chauffeurs op de Stadsdienst Meppel en Hoogeveen 

hebben nog ruim acht maanden in slechte midibusjes 

rondgereden. een geldkwestie werd letterlijk op de rug-

gen van de chauffeurs afgewenteld. Rinus van der Brug: 

“uiteindelijk is onder druk van die preventieve, collectie-

ve aansprakelijkstelling en alle rechtszaken Connexxion 

door de knieën gegaan. En heeft het Hof bepaald dat de 

bussen niet aan de eisen van de wet voldeden. normaal 

zitten we met een aansprakelijkstelling aan het einde 

van de rit, als het leed bij werknemers geschied is. nu 

hebben we geprobeerd preventief in te grijpen. Daar 

was een lange adem voor nodig.”

Lijn 1 staat op het busstation stationair te draaien. 

“Het is een verbetering deze VDL Midcity”,  zegt chauf-

feur Martijn Mulder. “niet onze keuze, want die was te 

duur. Maar beter dan de Mercedes.” En de klachten van 

chauffeurs? “Die verdwenen geleidelijk toen het nieuwe 

materieel begin 2014 ging rijden.”

“Uiteindelijk is onder druk van die preventieve, 

collectieve aansprakelijkstelling en alle rechtszaken 

Connexxion door de knieën gegaan"



vijftien jaar Bureau Beroepsziekten fnv. ‘Winst in de verloren zaak’ is het vierde jubile-

umboek sinds BBZ in 2000 werd opgericht. Na ‘Beschadigd bestaan’ (2000) en ‘Ziek van 

je werk’ (2004), verscheen in 2010 ‘Triomf en tragiek. Tien jaar Bureau Beroepsziekten 

FNV’. In de periode 2000-2015 heeft BBZ zo’n 1650 werknemers met een beroepsziek-

te terzijde gestaan bij hun strijd voor compensatie. Behalve gerechtigheid is erkenning 

van de beroepsziekte voor slachtoffers heel belangrijk, weet BBZ. De letselschadever-

goeding, die BBz regelt via een minnelijk of juridisch traject, is meestal hard nodig om 

de financiële nood te lenigen. Werknemers die in Nederland uitvallen als gevolg van een 

beroepsziekte hebben het zwaar. Hun inkomen keldert, ze maken veel kosten en een 

genoegdoening laat vaak jaren op zich wachten. Het verlies van gezondheid en werk 

laat onherstelbare psychische schade voor het slachtoffer en zijn omgeving na. 

De oud-werknemers en nabestaanden die hier zo moedig en openhartig over hun ‘zaak’ 

vertellen, werden in het voorjaar van 2015 geïnterviewd. De geïnterviewden hebben 

allen hun verhaal geautoriseerd. De keuze geen wederhoor te plegen bij werkgevers 

of verzekeraars heeft te maken met het feit dat het om persoonlijke verhalen gaat. De 

feiten in de dossiers spreken voor zich. 

De dossiers zijn illustratief voor zes beroepsziekten die in dit boekje centraal staan. 

Marie-José Sengers, deskundige Arbeid & Gezondheid van BBZ, verzamelde de feiten 

omtrent de ziektebeelden. Collega Marike schooneveldt de cijfers. Deskundigen, scha-

deregelaars en advocaten laten hun licht nog eens over de verschillende zaken schijnen. 

fnv-kaderleden en -bestuurders bij Connexxion en Lidl vertellen over de samenwerking 

met BBz om de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf te verbeteren en duurzame uitval 

te voorkomen. een preventieve, collectieve aanpak. 

advocaten Wout van veen en Govert jan knotter, die sinds de oprichting van BBz slacht-

offers van een beroepsziekte in het juridisch traject bijstaan, waren bereid een beeld 

te schetsen van het krachtenveld waarin zij opereren. Medisch adviseur johan jonker 

vertelt over het ingewikkelde proces om de causaliteit van beroepsziekten vast te stel-

len. BBz-directeur Marian schaapman, tenslotte, liet haar licht schijnen over het belang 

en de kracht van BBz - en de vele borden waarop het bureau intussen schaakt. 

fotograaf ermin de koning, tevens vormgever van deze uitgave, portretteerde de geïn-

terviewden. En haalde de slachtoffers uit de onzichtbaarheid. 

pien Heuts
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