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Aard van uw presentatie: Discussie 

 

Inleiding: De groeiende claim cultuur maakt dat arbeidshygiënisten met een gedegen 

achtergrond in het beoordelen van blootstelling en ruime ervaring in de praktijk steeds 

vaker betrokken raken bij schadeclaim procedures (chroom, asbest, OPS etc.).  

 

Methoden en technieken: De groeiende schadeclaim cultuur maakt dat 

arbeidshygiënisten samen met andere experts steeds vaker en diepgaander betrokken 

raken bij het beoordelen van de aard, mate en duur van de beroepsmatige blootstelling 

als de mogelijke causale determinant van gezondheidskundige aandoeningen.  

Op het NVvA 2018 symposium gaf mr. Elbert de Jong een uitstekende presentatie (zie 

https://lnkd.in/e29YZTp) over de onzekerheden die de feitenrechter moet wegen bij het 

nemen van een beslissing in een schadeclaim procedure. Deskundigen 

(arbeidshygiënisten, toxicologen, bedrijfsartsen, epidemiologen etc.) ondersteunen de 

feitenrechter bij het vaststellen van de waarschijnlijkheid dat een aandoening 

veroorzaakt is door de gereconstrueerde blootstelling, de basis van de civielrechtelijke 

aansprakelijkheidsstelling. Zij evalueren de beschikbare informatie naar beste weten en 

vanuit de eigen expertise. Houvast in de vorm van een leidraad/richtlijn ontbreekt 

momenteel. Dit leidt niet alleen tot zeer arbeidsintensief maatwerk, het kan ook leiden 

tot onbegrip/emoties bij de betrokkenen en (competitief) dispuut tussen deskundigen, 
met name als een casus door de media wordt omarmd.  

Een transparante en een onderling geaccepteerde expert-aanpak kan betrokkenen helpen 

bij het rang-ordenen en wegen van de feiten en aanvullende informatie en de 

feitenrechter helpen bij zijn beslissing. Er is al heel wat casuïstiek (chroom, asbest, OPS 

etc.) en hieruit is mogelijk een algemeen geaccepteerde richtlijn te destilleren. 

Tijdens de presentatie zal ik vanuit eigen ervaring o.a. ingaan op de hiërarchie van 

bronnen als het gaat om de causaliteit van aandoeningen (van Facebook tot 

Gezondheidsraad) en blootstelling (van ‘horen-zeggen’ tot lange termijn blootstelling 

registraties) etc. Maar ook: hoe verhoudt zich de arbeidshygiënische ethische code met 

het optreden als partij-deskundige?  

Resultaten: De arbeidshygiëne kan de feitenrechter hierbij behulpzaam zijn als 

onafhankelijke deskundigheid.  

 

Conclusie: Als je nu Arbeidshygienisten naar hun ervaring en aanpak vraagt, wordt er 

vaak ontwijkend geantwoord, mede omdat men niet goed weet wat wel of niet gedeeld 

kan worden. Tijdens de presentatie zal ik ingaan op de hierarchie van bronnen als het 

gaat om de causaliteit van aandoeningen (van facebook tot Gr), blootstelling (van hear-

https://lnkd.in/e29YZTp


say tot blootstellings databases) etc. Maar ook: hoe verhoudt zich de arbeidshygienische 

ethische code met partij deskundigheid?  

 

Opmerkingen: Veel ruimte voor discussie met de zaal, met name of zo’n richtlijn 

(vanuit de kwaliteitsverenigingen, overheid, verzekeraars, letselschade advocaten), 

betrokkenen (klagers en aangeklaagden, deskundigen, advocaten, rechters, 

verzekeraars, publiek) meer inzicht, begrip en houvast kan geven hoe de relatie 

beroepsziekte-blootstelling zorgvuldig en effectief op individueel niveau kan worden 

vastgesteld. 

 

 

 

 


