
Uitnodiging voor (oud) werknemers van Dupont die met Teflon hebben gewerkt en zijn 
blootgesteld aan C 8 (PFOA)  

Woensdag  22 juni 
Informatiebijeenkomst voor (oud) werknemers  van Dupont die met Teflon hebben gewerkt en zijn 
blootgesteld aan C 8 (PFOA) over: 

- De gezondheidsgevolgen van blootstelling aan C 8 (PFOA)  (Prof. Dr. Jacob de Boer, VU). 
- Toekomstig onderzoek naar blootstelling aan C 8 (Dr. Marijke de Cock, VU). 
- Wat te doen met het verhalen van eventuele schade (Dr. Wim Eshuis, UvA/de Burcht). 
- Presentatie Beer advocaten (Mr. Lydia Charlier, Beer advocaten). 
- Presentatie Bureau Beroepsziekten FNV en Wout van Veen advocaten (Drs. Marian 

Schaapman). 
De heer Berth Groot, directeur van Letselschade.com uit Papendrecht, zal als voorzitter optreden. 
 
Plaats: Merwelanden, Haringvlietstraat 515, Dordrecht. 
Aanvang: 19.30 uur.  
 
Aanmelden via m.de.cock@vu.nl 
 

Sinds enige maanden is er aandacht voor de gezondheidsschade die (oud) werknemers en 
omwonenden van Dupont Dordrecht hebben opgelopen als gevolg van de fabricage van Teflon en 
Lycra. Het RIVM is ondertussen gestart met een onderzoek onder de omwonenden. De werknemers 
die met Lycra hebben gewerkt worden ondertussen bijgestaan door Bureau Beroepsziekten FNV. 

Tijdens deze bijeenkomst willen de organisatoren aandacht besteden aan de situatie van de (oud) 
werknemers van Dupont die betrokken waren bij de productie van Teflon en zijn blootgesteld aan C8. 
De organisatoren zijn van mening dat onderzoekers, letselschade-experts en betrokken werknemers 
moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat er kwalitatief goed en onafhankelijk onderzoek komt 
naar de gezondheidsgevolgen voor (oud) werknemers . De samenwerking moet er ook voor zorgen 
dat (oud) werknemers optimaal worden geïnformeerd over en worden ondersteund bij het verhalen 
van eventuele schade.   

Een groot aantal werknemers heeft contact gezocht met Prof. Dr. Jacob de Boer, hoogleraar 
milieuchemie en -toxicologie aan de Vrije Universiteit (VU) voor informatie over de 
gezondheidsgevolgen van blootstelling aan C 8 (PFOA).Tijdens deze informatiebijeenkomst zal hij 
informatie geven over de gezondheidsgevolgen van die blootstelling en vragen hierover 
beantwoorden. Samen met zijn collega Dr. Marijke de Cock zal hij uit de doeken doen welk 
onderzoek zij willen gaan uitvoeren. 

Tijdens de bijeenkomst is ook aandacht voor het verhalen van de financiële schade die kan ontstaan 
voor (oud) werknemers met gezondheidsklachten door blootstelling aan C 8 . Verschillende 
letselschadeadvocaten storten zich op deze zaak. Maar veel (oud) werknemers hebben aarzelingen: 
moet ik de werkgever aansprakelijk stellen, wat zijn de voor-en nadelen, hoe lang gaat het duren, 
wat zijn de kosten? Tijdens deze bijeenkomst zal een wetenschappelijk onderzoeker op het gebied 
van letselschade bij beroepsziekten, Dr. Wim Eshuis (Uva, de Burcht) ingaan op deze vragen. Hij zal er 
onder meer voor pleiten dat (oud-) werknemers die zijn blootgesteld aan C8 een Stichting vormen 
zodat ze sterker staan in juridische procedures. Tot slot van de avond zullen Beer advocaten en 
Bureau Beroepsziekten FNV zich presenteren en vragen beantwoorden. Zij steunen de 



onderzoeksplannen van de Vrije Universiteit en willen graag in samenwerking met de (oud) 
werknemers van Dupont een fatsoenlijke letselschaderegeling realiseren. Namens Beer advocaten zal 
Mr. Lydia Charlier het woord voeren. Beer advocaten is een advocatenkantoor dat zich volledig heeft 
gespecialiseerd in zaken op het gebied van international en nationaal aansprakelijkheidsrecht en 
letselschade. Beer advocaten heeft bovendien veel ervaring met het verhalen van zogeheten 
massaschade, meer in het bijzonder bij blootstelling aan giftige stoffen. Namens Bureau 
Beroepsziekten FNV zal Drs. Marian Schaapman (directeur) het woord voeren. Bureau 
Beroepsziekten FNV is het enige in zijn soort. Het is speciaal opgericht om FNV leden met een 
beroepsziekte bij te staan in het verhalen van schade. Het bureau werkt samen met Wout van Veen 
advocaten, dat gespecialiseerd is in de behandeling van (letsel)schades na (o.a.) blootstelling aan 
toxische stoffen. 

De organisatie van deze avond is een gezamenlijk initiatief van wetenschappers, vakbond FNV, 
advocaten en letselschade experts. De avond is mogelijk gemaakt door: 
  

•         Prof. dr. Jacob de Boer en dr. Marijke de Cock, deskundigen op het gebied van gevaarlijke 
stoffen, verbonden aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam 

•         Dr. Wim Eshuis, verbonden aan De Burcht (Wetenschappelijk Bureau voor de 
vakbeweging) en de UvA te Amsterdam 

•         Drs. Marian Schaapman van BBZ FNV (Bureau Beroepsziekten FNV) te Amsterdam 
•         Mr. Lydia Charlier en mr. Bojan Dekker, verbonden aan Beer advocaten te Amsterdam 
•         Mr. Govert Jan Knotter, verbonden aan Wout van Veen advocaten te Utrecht 
•         Berth Groot, letselschade expert en directeur van Letselschade.com in Papendrecht 

  
Deze groep wetenschappers en belangenbehartigers blijven samenwerken om de belangen van de 
(oud)werknemers zo goed mogelijk te behartigen. 
 


