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I 126 I Recente ontwikkelingen op het gebied van 
werkgeversaansprakelijkheid in OPS (CTE) zaken

mr. L.E.M. Charlier1

Inleiding

Blootstelling aan organische oplosmiddelen kan het ze-
nuwstelsel aantasten en psychische problemen veroorza-
ken2, dat kan al lang niet meer worden ontkend. Op
grond van epidemiologisch onderzoek3 is een relatie aan-
getoond tussen werken met producten die oplosmidde-
len bevatten en het optreden van het ziektebeeld OPS.4

Het antwoord op de vraag naar de veroorzaking van OPS
is echter complex. De klachten die zich bij een OPS voor-
doen zijn velerlei, en kunnen door allerlei factoren wor-
den veroorzaakt. Een van die oorzaken is intoxicatie.

OPS is een uitsluitingsdiagnose. In dat verband is in 1999
het OPS-Protocol5 opgesteld. Bij uitsluiting van andere
oorzaken wordt in het kader van het stellen van een dia-
gnose onderzocht in hoeverre intoxicatie als mogelijke
oorzaak aan de orde is. Als er sprake is van een OPS op
basis van intoxicatie, dan is er sprake van het ziekte-
beeld CTE.6 Ik zal in het hiernavolgende in mijn betoog
de term CTE in plaats van OPS hanteren, nu deze term
iets zegt over de hier in het geding zijnde veroorzaking
van de gevonden klachten, namelijk: intoxicatie tijdens
het uitvoeren van de werkzaamheden. Waar in de te be-
spreken literatuur en jurisprudentie nog gesproken
wordt over OPS zal ik die term echter in stand laten.

Het OPS-protocol veronderstelt een langdurige blootstel-
ling met een – op grond van de MAC7 waarden – geba-
seerde bovennormatieve intensiteit. Veel vragen blijven
echter in dat verband tot op heden onbeantwoord. MAC
waarden worden met regelmaat naar beneden bijgesteld.
Een voorbeeld daarvan wordt schrijnend genoeg nog
steeds gevonden in asbestzaken. Epidemioloog en as-
bestdeskundige hoogleraar Dick Heederik van de Univer-
siteit van Utrecht recentelijk aan het woord:8

“Bodemaffaires als Lekkerkerk zijn voor tientallen miljoenen
euro’s opgelost door schoonmaak, terwijl werkelijke ziektege-
vallen daar niet vielen vast te stellen. Hier is écht sprake van
een bodemprobleem met blootstelling én gezondheidsschade.
Er gaan mensen daadwerkelijk dood aan”.

De concrete vaststelling van de causale relatie tussen
blootstelling en ziekte is een groot probleem. Wat we
weten uit statistische onderzoeksresultaten valt in een
individuele zaak lang niet altijd concreet aan te tonen.
De vraag is ook welke deskundigen competent zijn om
zich over de causaliteitsvraag te buigen.9 Slachtoffers
worden met verve door hun werkgevers bestreden op
grond van de onduidelijkheden die tot dusver in de cau-
sale relatie bestaan. Vorderingen van slachtoffers wor-
den om die reden afgewezen10 in situaties die voor de
slachtoffers niet altijd te begrijpen zijn.

Piekblootstellingen

Als voorbeeld op het punt van de voornoemde onduide-
lijkheden in CTE zaken kunnen de piekblootstellingen
aan toxische stoffen dienen. Een piekblootstelling is
naar haar definitie “een gemiddeld hoge blootstelling
over een periode van 15 minuten”.11 De Gezondheids-
raad heeft in 1999 geoordeeld dat er een verband is tus-
sen piekblootstellingen en de kans op CTE. De concrete
manier waarop de schade door piekblootstellingen tot
stand komt is echter nog steeds niet duidelijk. Sommige
publicaties bestrijden het oordeel van de Gezondheids-
raad op dit punt.

Piekblootstellingen leiden tot acute narcotische of neuro-
toxische effecten, zoveel is bekend. Door de Gezond-
heidsraad werd gesteld dat een maximum van 10x de
MAC-waarde (zijnde de absolute blootstellingsgrens)
toereikend is om narcotische of andere acute neurotoxi-

1 Lydia Charlier is is redacteur van Letsel & Schade, als advocaat werkzaam bij Beer Advocaten (www.beeradvocaten.nl) en gespecialiseerd
in onder andere arbeidsongevallen en beroepsziekten.

2 Hof Den Haag 18 augustus 2006, L&S 2006/188, LJN AY8791 inzake Pekaar/Atofina.
3 Gezondheidsraad 1999.
4 OPS: Organisch Psychosyndroom. Van belang is dat OPS diverse oorzaken kan hebben.
5 G. van der Laan c.s., Organisch Psychosyndroom door oplosmiddelen? Een protocol voor de diagnostiek. Rapport opgesteld in opdracht

van het Directoraat-Generaal van de Arbeid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Den Haag: SDU 1995, blz. 56 – 61; Regis-
tratierichtlijn OPS, een protocol voor de diagnostiek, Den Haag: Arbeidsinspectie, Rapport S-186 Min van SZW.

6 Een Chronisch Toxische Encephalopatie is een OPS die specifiek veroorzaakt door intoxicatie, bijvoorbeeld door oplosmiddelen in verven.
7 Maximaal Aanvaardbare Concentratie.
8 Recent met betrekking tot asbest: www.binnenlandsbestuur.nl/verwarring-over-gevaar-asbeststof-in-milieu.75230.lynkx.
9 Vgl. het artikel: de bewijslast in beroepsziektezaken onder de loep, hierboven in dit blad.
10 In OPS zaken bijvoorbeeld: HR 23 juni 2006 NJ 2006, 354 inzake Havermans/Luyckx; Hof Den Haag 18 augustus 2006, L&S 2006/188,

LJN AY 8791 inzake de OPS-zaak Pekaar/Atofina; HR 16 mei 2008, LJN BC7683, inzake Pekaar/Atofina (81 Ro).
11 Gezondheidsraad 1999, normering piekblootstelling organische oplosmiddelen, www.SER.nl.
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sche effecten (=verlaging van het bewustzijn, sufheid,
hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, vgl. www.be-
roepsziekten.nl) te voorkomen. Uit gegevens van het
NCvB blijkt dat vaak in de anamnese van personen met
CTE frequente acute narcotische verschijnselen worden
aangegeven, na hoge piekblootstellingen. Toch zijn in de
aansprakelijkheidssfeer de kortdurende piekblootstellin-
gen tot op heden steeds een punt van discussie ge-
weest.12 In het geval van bijvoorbeeld de zaak van Pe-
kaar,13 van wie vastgesteld werd dat hij frequent aan
kortdurende hoge concentraties oplosmiddelen was
blootgesteld, werd de vordering afgewezen omdat hij
niet kon voldoen aan het bewijs van langdurige bloot-
stelling zoals bedoeld in het Protocol.

Slachtoffers worstelen met het concrete bewijs dat op
hun rust. Het bewijs van de c.s.q.n. dat van hen wordt
gevergd, anders gezegd: het bewijs dat zij zijn blootge-
steld aan gevaren voor de gezondheid, en met name dat
deze blootstelling hun klachten kán veroorzaken valt
niet in alle gevallen eenduidig en concreet te leveren on-
danks de aanwezigheid van ruime (statistische) aankno-
pingspunten.
Slachtoffers zien zich in dat verband gesteld voor prakti-
sche (bewijs)vragen, die voor een deel in recente juris-
prudentie worden beantwoord. Ik zal deze jurispruden-
tie hieronder bespreken.

Enkele vragen en antwoorden in de recente jurispru-
dentie

– Moet de diagnose vast staan?

Een veel gemaakte denkfout is dat in beroepsziektezaken
de diagnose vast zou moeten staan.14 En dat deze door
de werknemer bewezen zou moeten worden. Deze bena-
dering is niet juist.
In het arrest Unilever/Dikmans15 heeft de Hoge Raad
geoordeeld dat, wanneer vaststaat dat een werknemer bij
zijn werk is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaar-
lijke stoffen, het – in beginsel door de werknemer te
bewijzen – oorzakelijke verband moet worden aangeno-
men als de werkgever heeft nagelaten de maatregelen te
treffen die redelijkerwijze nodig zijn om te voorkomen
dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaam-

heden schade lijdt. In het arrest Havermans/Luycks,16 is
deze regel nader uitgewerkt:
“Voor toepassing van de (...) regel van bewijslastverdeling uit
het arrest van 17 november 2000 is nodig dat de werknemer
niet alleen stelt en zonodig bewijst dat hij gedurende zijn
werkzaamheden is blootgesteld aan voor de gezondheid ge-
vaarlijke stoffen, maar ook dat hij stelt en zonodig aanneme-
lijk maakt dat hij lijdt aan een ziekte of aan gezondheidsklach-
ten welke door die blootstelling kunnen zijn veroorzaakt. De
enkele omstandigheid dat een werknemer bij zijn werk is
blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen recht-
vaardigt in gevallen als het onderhavige dan ook niet toepas-
sing van die regel.”

In verband met de vraag of daaronder moet worden ver-
staan dat de diagnose CTE eenduidig vast moet staan is
onder meer het arrest Kooitje/Zandleven17 van belang.
Kooitje viel in 1999 uit voor de arbeid wegens gezond-
heidsklachten: concentratiestoornissen, klachten van
vergeetachtigheid, voortdurende vermoeidheid en emo-
tionele labiliteit. Tevens leed hij aan aanzienlijk overge-
wicht, hoge bloeddruk, nierstenen, darm- en prostaat-
problemen en een maagbloeding. Er is daarnaast sprake
van langdurig overmatig alcoholgebruik. Het Nederlands
Centrum voor Beroepsziekten concludeerde na uitgebrei-
de medische onderzoeken, waaronder psychiatrisch on-
derzoek en een neuro-psychologisch onderzoek, dat het
beeld suspect is voor CTE. Er is tevens sprake van onder-
presteren bij testen. De diagnose werd door de werkge-
ver bestreden. Het Hof oordeelt dat voldoende is dat
komt vast te staan dat Kooitje lijdt aan klachten die het
gevolg zijn van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
Ook als niet wordt aangetoond dat sprake is van de dia-
gnose OPS, is de vordering toewijsbaar, aldus het Hof.18

In gelijke zin oordeelde recent Hof Den Bosch.19 Het Hof
oordeelt dat de werknemer aannemelijk moet maken dat
zij lijdt aan CTE of aan gezondheidsklachten die kunnen zijn

veroorzaakt door blootstelling aan de stoffen waarmee hij in

de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft gewerkt. Het
Hof Den Bosch20 oordeelde al eerder dienovereenkom-
stig.
Conclusie moet zijn dat de diagnose in het kader van zijn
bewijslast niet door de werknemer behoeft te worden
bewezen.

12 ???.
13 Hof Den Haag 18 augustus 2006, L&S 2006/188, LJN AY 8791 inzake de OPS-zaak Pekaar/Atofina; HR 16 mei 2008 LJN BC7683, inzake

Pekaar/Atofina (81 Ro).
14 Recent weer: Hoogeveen en Klein Gunnewiek in AR 2010 nr. 4: “De bewijslastverdeling bij een door de werknemer opgelopen burn out”.
15 HR 17 november 2000, NJ 2001, 596 m.nt. DA.
16 HR 23 juni 2006, NJ 2006, 354, ro 3.4.2.
17 Hof Leeuwarden 24 oktober 2007, L&S 08/174, LJN BI6166.
18 Ro. 7.
19 Hof Den Bosch 29 juni 2010, LJN BN0074, ro. 4.2.1.
20 Hof Den Bosch 1 april 2008, L&S 2008/171, LJN BC8292 inzake Soft Drink International/Moonen, ro. 4.6.2
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– Moet voor de toepasselijkheid van de omkeerre-
gel21 de diagnose zijn gesteld op basis van het OPS-
protocol?

Het OPS-protocol is bedoeld voor diagnostiek. Op grond
van het Protocol worden interne en externe oorzaken
van de klachten onderzocht. Het is de vraag of het Proto-
col op juridisch relevante wijze doorslaggevend moet
zijn voor het bewijs van de werkgerelateerdheid van de
klachten. Die vraag is eveneens in het arrest Kooi-
tje/Zandleven22 aan de orde geweest. De werkgever ver-
weerde zich tegen de vordering van Kooitje door te stel-
len dat niet was voldaan aan de volgens het Protocol
voor de diagnostiek van OPS geldende criteria. Het Hof
maakt er korte metten mee.23 Het Hof overweegt dat
voor de toewijsbaarheid van de vordering niet is vereist
dat de diagnose OPS is gesteld. Dat ligt ook niet voor de
hand, aldus het Hof, omdat het Protocol (voornamelijk)
door medici is opgesteld en beschrijft op welke medisch
verantwoorde wijze ten behoeve van de verdere behande-
ling van de patiënt de diagnose OPS kan worden gesteld.
Het Protocol geeft, terecht, geen antwoord op de vraag op
welke juridisch verantwoorde wijze het causale verband
tussen gezondheidsklachten en de blootstelling aan orga-
nische stoffen kan worden vastgesteld. Het antwoord op
die vraag moet dan ook niet worden gegeven aan de
hand van het Protocol, maar op basis van de bestendige
jurisprudentie van de Hoge Raad.24 Dat betekent overi-
gens, aldus het Hof,25 niet dat aan het Protocol geen en-
kele betekenis toekomt. Voor de toewijsbaarheid van een
vordering als die van Kooitje is weliswaar niet vereist dat
OPS conform het Protocol is vastgesteld, maar bij het ant-
woord op de vraag of van relevante gezondheidsklachten
sprake is en (daarmee samenhangend) of aannemelijk is
dat deze klachten kunnen zijn veroorzaakt door de bloot-
stelling aan gevaarlijke stoffen kan het Protocol, indirect,
een rol spelen, nu niet ter discussie staat dat de opstellers
van het Protocol over veel kennis en ervaring beschikken
betreffende het vaststellen van OPS. Bovendien kunnen
de in het Protocol vermelde exclusie-criteria van belang
zijn in het kader van het door de werkgever eventueel te
leveren tegenbewijs tegen het bestaan van causaal ver-
band tussen blootstelling en gezondheidsklachten. Het is
van belang dat geen andere oorzaken zijn aan te wijzen
voor de gezondheidsklachten.

Conclusie moet zijn dat een diagnose op grond van het
OPS-protocol niet noodzakelijk is voor het bewijs waar-
aan de werknemer moet voldoen.

– Wat is de invloed van kortdurende/piekblootstel-
lingen?

Het Hof Den Haag achtte nog in 2006 in de kwestie Pe-
kaar/Atofina26 het OPS Protocol en de langdurige bloot-
stelling van doorslaggevend belang. Het Hof overwoog
dat (uit het Protocol) bekend is dat een regelmatige
blootstelling aan oplosmiddelen gedurende tenminste
vijf jaren gezondheidsklachten kan veroorzaken. Dat be-
paalde gezondheidsklachten zijn veroorzaakt door bloot-
stelling aan oplosmiddelen, kan volgens het Hof pas wor-
den aangenomen, als aan het protocol voor de diagnose
van OPS is voldaan. De door het Solvent Team vastge-
stelde piekblootstellingen werden niet doorslaggevend
geacht. De vordering van Pekaar werd afgewezen.
Hof Den Bosch dacht daar enkele jaren nadien in het
arrest inzake x/Rendamax anders over. Het Hof oor-
deelt:27

“2.6.3 Het gedurende maanden blootgesteld zijn aan deze stof-
fen kan dus al voldoende zijn om CTE te ontwikkelen (…)
Aldus kan niet worden aanvaard dat eerst dan sprake kan zijn
van CTE indien de betrokkene iedere werkdag gedurende min-
stens 5 jaar voortdurend moet zijn blootgesteld aan concentra-
ties oplosmiddelen boven de MAC-waarde.”

Hof Den Haag is inmiddels op zijn waardering van piek-
belastingen in het arrest Pekaar/Atofina teruggekomen
in zijn recente arrest inzake Ozpamuk/Hunter Doug-
las,28 waarin de schadelijkheid van kortdurende piek-
blootstellingen andermaal aan de orde kwam. Het Hof
oordeelt:
“Daarnaast kan niet worden uitgesloten dat ook piekblootstel-
ling tot OPS kan leiden.”

Inmiddels wordt in de jurisprudentie regelmatig aan-
vaard dat het enkele feit dat niet van overschrijding van
de zogenoemde MAC-waarden is gebleken is onvoldoen-
de voor de conclusie dat de werknemer niet aan schade-
lijke concentraties oplosmiddelen is blootgesteld.29 Niet
kan worden uitgesloten dat – ook kortdurende – piek-
blootstellingen tot OPS kunnen leiden. De werkgever
dient daar dan ook in de sfeer van zijn verplichting tot
het voeren van een pro-actief veiligheidsbeleid rekening

21 Vgl. het artikel “de bewijslast in beroepsziektezaken onder de loep” hierboven in dit blad.
22 Hof Leeuwarden 24 oktober 2007, L&S 2008/174, LJN BI6166.
23 In ro. 18 en 19.
24 HR 17 november 2000 NJ 2001, 596 inzake Unilever/Dikmans en HR 23 juni 2006 NJ 2006, 354 inzake Havermans/Luyckx.
25 ro. 20.
26 Hof Den Haag 18 augustus 2006, L&S 2006/188, LJN AY 8791 inzake de OPS-zaak Pekaar/Atofina; HR 16 mei 2008 LJN BC7683, inzake

Pekaar/Atofina (81 Ro).
27 HR 6 februari 2009, RvdW 2009, 279, LJN BG5859 inzake A./Rendamax. (81 RO); Conclusie AG ro. 4.8.4.
28 Hof Den Haag 25 januari 2008, JA 2008, 124, LJN BD5263.
29 Zie onder meer Kantonrechter Alkmaar 10 december 2003, LJN AR2457, r.o. 4.4 en 4.5.; Kantonrechter Den Bosch, 24 februari 2005 en

7 december 2006, LJN AZ8677.
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mee te houden. Onzekerheid over de mate van veiligheid
of schadelijkheid van piekblootstellingen rechtvaardigt
geen laksheid in de bescherming van de werknemer.

Conclusie is dat het bewijs van kortdurende piekbloot-
stellingen van belang is bij het voldoen aan ’s werkne-
mers bewijslast. Niet kan worden uitgesloten dat piek-
blootstelingen tot CTE kunnen leiden. Bovendien kan
niet worden aanvaard dat pas dan van CTE sprake kan
zijn als er een langdurige blootstelling is geweest aan
concentratie oplosmiddelen boven de MAC waarde.

– Wat is de betekenis van de MAC-waarden?

De gezondheidskundige waarde van de MAC waarden,
zoals opgenomen in het OPS- protocol is regelmatig in
discussie. De MAC-waarde ziet in tegenstelling tot wat
wel wordt gedacht niet op een gezondheidskundig aan-
vaardbare grenswaarde. De MAC-waarde komt tot stand
na een combinatie van overwegingen ter zake van de ge-
zondheid en economische haalbaarheid van dat moment.
De MAC-waarde is dus eigenlijk een poldernorm, geen
gezondheidskundige veiligheidsnorm. De MAC waarde
gaat bovendien uit van gemiddelde waarden per eenheid
van tijd. Daarmee wordt de zelfstandige schadelijke in-
vloed van piekblootstellingen weggefilterd. Hoewel de
veroorzakingsmechanismen nog niet concreet kunnen
worden achterhaald, zijn piekblootstellingen verdacht
voor veroorzaking van CTE,30 ook in kortdurende bloot-
stellingen.

Hof Den Bosch boog zich over de vraag naar de beteke-
nis van de MAC waarden in de kwestie SDI/Moonen.31

In een overweging ten overvloede acht het Hof de MAC
waarde niet doorslaggevend, nu deze niet per definitie
de gewenste gezondheidsbescherming aangeeft. Dat is
alleen het geval, aldus het Hof, als de MAC waarde gelijk
is aan de gezondheidskundige waarde in het licht van de
kennis die beschikbaar is op het moment van de vaststel-
ling. De MAC waarden houden bovendien geen rekening
met huidblootstelling, terwijl vast staat dat Moonen ook
via de huid aan methanol is blootgesteld. Wanneer der-
halve in een werksituatie onder de MAC waarde wordt
gewerkt betekent dat nog niet dat werkgever aan zijn
zorgverplichting heeft voldaan, aldus het Hof.32

Illustratief is het vonnis van Kantonrechter Den Bosch33

waarin de kantonrechter in 2006 oordeelde dat het
minstgenomen niet uitgesloten moet worden geacht dat,
als er sprake is geweest van piekblootstellingen, die
blootstelling aan piekconcentraties ziekteverschijnselen
bij [eiser] heeft veroorzaakt die gezamenlijk als CTE
moeten worden geduid. Dit laatste ondanks het feit dat
de bestaande literatuur geen reden geeft om te veronder-
stellen dat er bij een gemiddelde blootstelling onder de
toegestane MAC-waarden gevaar bestaat voor het ont-
staan van CTE.

Hof Den Haag oordeelde ook op dit punt in 2006 nog an-
ders in de kwestie Pekaar/Atofina.34 In die zaak was tus-
sen partijen niet in geschil dat bij Pekaar in 1996-1999
een geheugenstoornis is vastgesteld. Dat Pekaar tot 1980
bij zijn werk blootgesteld is geweest aan organische op-
losmiddelen was door Atofina niet bestreden. Het Hof
ging er van uit dat gelet op de mate van blootstelling die
blijkens het Protocol voor de diagnose van OPS nodig is,
een blootstelling ver onder de MAC-waarde te gering is
om OPS te kunnen veroorzaken.35

Het is de vraag of het Hof daar nu nog zo over zou den-
ken in het licht van zijn recente oordeel inzake Ozpa-
muk/Hunter Douglas36 Het Hof overweegt in dat arrest:
“Uit de door Hunter Douglas overgelegde rapporten blijkt wel-
iswaar niet van overschrijding van de zogenoemde MAC-
waarden, maar dit enkele feit is onvoldoende voor de conclu-
sie dat Ozpamuk niet aan schadelijke concentraties oplosmid-
delen blootgesteld kan zijn geweest.”
Vgl. tevens Kantonrechter Assen.37 Vgl. ook eerder Kan-
tonrechter Den Bosch38 en Kantonrechter Alkmaar.39

Conclusie is dat het voldoen aan de MAC waarden niet
betekent dat de werknemer niet aan schadelijke concen-
traties oplosmiddelen is blootgesteld. Noch betekent het
voldoen aan de MAC waarden voor de werkgever dat hij
zich van aansprakelijkheid kan bevrijden.

– Wat is de waarde van het oordeel van het Solvent
Team?

Deze vraag is in diverse arresten aan de orde geweest. De
diagnostiek van de Solvent Teams heeft ter discussie ge-
staan. Werkgevers menen dat het Solvent Team haar
conclusies soms onvoldoende zou onderbouwen.40

30 Gezondheidsraad 1999.
31 Hof Den Bosch 1 april 2008, L&S 2008/171, LJN BC8292 inzake Soft Drink International/Moonen.
32 in ro. 4.10.
33 Kantonrechter Den Bosch 24 februari 2005 en 7 december 2006, JA 2007/80, LJN AZ8677 ro. 2.3.
34 Hof Den Haag 18 augustus 2006, L&S 2006/188, LJN AY8791 inzake de OPS-zaak Pekaar/Atofina; HR 16 mei 2008 LJN BC7683, inzake

Pekaar/Atofina (81 Ro).
35 Ro 8.3.
36 Hof Den Haag 25 januari 2008, JA 2008, 124, LJN BD5263.
37 Kantonrechter Assen 9 maart 2010 LJN BM2724, ro. 2.4 tot en met 2.7, en 4.4.
38 Kantonrechter Den Bosch 24 februari 2005 en 7 december 2006, LJN AZ8677 ro. 2.3 e.v.
39 Kantonrechter Alkmaar 10 december 2003, LJN AR2457, ro. 4.4 en 4.5.
40 ##14 september 2005 JAR 2006/28.
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Waar zij uitgaat van de feitenweergave door de patiënt
zou haar oordeel onvoldoende zijn om te komen tot het
bewijs dat van de werknemer wordt verlangd.
Hof Leeuwarden overweegt op dat punt in het arrest
Kooitje/Zandleven41 dat, als het Solvent Team de dia-
gnose zou hebben gesteld, het causaal verband gegeven
zou zijn geweest. Het Hof hecht dus causaal belang aan
dit oordeel. Het Solvent Team heeft in deze zaak wel
vastgesteld dat het beeld suspect is voor CTE. Reeds
daarmee is Kooitje met het oordeel van het Solvent Team
in dit bewijsonderdeel geslaagd, aldus het Hof.42

Hof Den Haag43 laat zich in 2008 uit over de waarde van
het oordeel van het Solvent Team in de OPS-zaak Kan-
ters/B&C BV. Het Hof overweegt dat het op zich juist is
dat het Solvent Team geen onderzoek gedaan heeft naar
de omstandigheden waaronder Kanters zijn werkzaam-
heden voor B&C heeft uitgevoerd, maar de feitelijke uit-
gangspunten in de rapporten worden voldoende onder-
bouwd door de (in onderling verband en samenhang
beziene) verklaringen die de getuigen in de procedure in
eerste aanleg hebben afgelegd, zodat naar het oordeel
van het hof op afdoende wijze in die leemte is voorzien.
De medische bevindingen en conclusies van het Solvent
Team zijn naar het oordeel van het Hof overtuigend.
Hof Den Bosch44 ziet zich eveneens in 2008 voor deze
vraag gesteld. De werkgever heeft de werkzaamheden en
werkomstandigheden in deze zaak gemotiveerd betwist.
Het oordeel van het Solvent Team is, aldus de werkge-
ver, alleen gebaseerd op gegevens die Moonen heeft aan-
gedragen. Stukken ter betwisting van de werkzaamhe-
den en werkomstandigheden van de kant van de
werkgever heeft het Solvent Team nimmer gezien. Het
Hof meent in deze zaak echter dat de grief faalt in het
licht van alle vaststaande feiten.
Ook de kantonrechter te Alkmaar45 liet zich 2008 uit
over het Solvent Team. Hij overweegt onder meer dat,
nu beide Solventteams speciaal zijn ingesteld bij van
overheidswege erkende expertisecentra, deze teams bij
uitstek competent zijn om de diagnose OPS te stellen.
In het arrest Ozpamuk/Hunter Douglas46 overweegt ten-
slotte het Hof Den Haag in 2010 dat het Solvent Team het
interdisciplinaire team is dat bij uitstek deskundig is op
het gebied van OPS.47 Dat Team heeft in dit geval de dia-
gnose OPS waarschijnlijk geoordeeld. Het Hof meent dat

Ozpamuk daarmee voldoende aannemelijk heeft
gemaakt dat hij lijdt aan gezondheidsklachten die door
blootstelling kunnen zijn veroorzaakt.

Conclusie uit het voorgaande moet zijn dat aan de des-
kundigheid en het oordeel van het Solvent Team niet
behoeft te worden getwijfeld. Wel kan het onder omstan-
digheden – ingeval van voldoende gemotiveerde betwis-
ting – nodig zijn de blootstellingsomstandigheden in
rechte door bijvoorbeeld getuigenverklaringen definitief
vast te laten stellen.

– Meetgegevens

Zijn precieze meetgegevens nodig voor het blootstellings-
bewijs? Ook op dit punt brengt het arrest Kooitje/Zandle-
ven48 uitkomst. In deze zaak waren precieze meetgege-
vens van (piek)blootstellingen niet beschikbaar.
Meetgegevens zijn echter voor het blootstellingsbewijs
zijdens de werknemer niet nodig, aldus het Hof.
Meetgegevens (in de zin van dagelijkse persoonsgebon-
den metingen) zijn wel van belang voor het bewijs van
de werkgever dat aan de zorgverplichting is voldaan.
Metingen behoren tot de verantwoordelijkheid van de
werkgever.
Hof Den Haag49 hecht waarde aan meetgegevens in de
sfeer van het verweer van de werkgever. Uit de rappor-
ten zijdens Hunter Douglas blijkt weliswaar niet van
overschrijding van de zogenoemde MAC-waarden, en
het Hof oordeelt dat dit enkele feit onvoldoende is voor
de conclusie dat Ozpamuk niet aan schadelijke concen-
traties oplosmiddelen blootgesteld kan zijn geweest. Dit
geldt te meer nu het aantal metingen in de relevante
periode (maart 1988- maart 1999) gering is geweest en er
geen persoonsgebonden metingen bij Ozpamuk zijn uit-
gevoerd, aldus het Hof.50

– De geschonden norm: concreet51

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat een
werkgever op grond van de in artikel 7: 658 lid 1 BW
vastgelegde zorgplicht die maatregelen dient te nemen
die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de
werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden

41 Hof Leeuwarden 24 oktober 2007, L&S 2008/174, LJN BI6166.
42 Ro. 23.
43 17 juli 2008 L&S 2008 nr. 3/173 ro. 10.
44 Hof Den Bosch 1 april 2008, L&S 2008/171, LJN BC8292 inzake Soft Drink International/Moonen.
45 Kantonrechter Alkmaar 30 januari 2008, r.o. 4.5, LJN BD1912.
46 Hof Den Haag 25 januari 2008, JA 2008, 124, LJN BD5263 inzake Ozpamuk/Hunter Douglas.

HR 5 maart 2010, L&S 2010/73, LJN BK9151 inzake Ozpamuk/Hunter Douglas (81 Ro).
47 Ro.3.5.
48 Hof Leeuwarden 24 oktober 2007, L&S 2008/174. LJN BI6166.
49 Hof Den Haag 25 januari 2008, JA 2008, 124, LJN BD5263 inzake Ozpamuk/Hunter Douglas; HR 5 maart 2010, L&S 2010/73, LJN BK9151

inzake Ozpamuk/Hunter Douglas (81 Ro).
50 Ro. 3.4.
51 Vgl. het artikel “de bewijslast in beroepsziektezaken onder de loep” hierboven in dit blad.
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schade lijdt. Of de werkgever aan deze verplichting heeft
voldaan, dient beoordeeld te worden aan de hand van de
in de betrokken periode geldende normen (HR 2 oktober
1998, NJ 1999, 638). Daarbij zijn allereerst concrete
voorschriften uit regelgeving ten aanzien van arbeidsom-
standigheden van belang. Wanneer die ontbreken, zal
aan de concrete omstandigheden van het geval moeten
worden beoordeeld of de werkgever aan zijn zorgplicht
heeft voldaan.52 Daarbij is onder meer van belang of het
gevaar dat zich gerealiseerd heeft, kenbaar was op het
moment dat de veiligheidsmaatregelen getroffen hadden
kunnen worden. Die kenbaarheid ziet niet op een alge-
mene informatieplicht van de kant van de werknemer.53

– Wanneer was er sprake van bekendheid van het
gevaar van CTE?

Volgens Zandleven54 bestonden tot 1990 geen normen
ter zake van de blootstelling aan neurotoxische stoffen,
zodat zij ook niet behoefde te weten van de schadelijke
effecten van neurotoxische stoffen. Het Hof maakt ook
hier korte metten mee: het refereert aan het artikel van
Zielhuis (het startpunt van de State of the Art) dat in
1961 is verschenen in het tijdschrift van sociale genees-
kunde over de gevaren van blootstelling aan oplosmid-
delen, de op het punt van de schadelijkheid verschenen
artikelen in 1982 en in 1984 in vaktijdschriften voor de
verfbranche, waarin melding wordt gemaakt van de
(mogelijke) gevaren van langdurige blootstelling aan op-
losmiddelen, en tenslotte aan het Publicatieblad 139 (P-
139) van de Arbeidsinspectie inzake verfverwerking, in
werking getreden in 1976 en gewijzigd in 1986, waarin
door de Arbeidsinspectie aanwijzingen worden gegeven
die, blijkens de inleiding, onder meer tot doel hebben
schade aan de gezondheid als gevolg van giftige eigen-
schappen van de toegepaste stoffen te voorkomen. In dit
P-blad wordt expliciet aangegeven dat de hoofdbestand-
delen van verf stoffen bevatten die zodanige eigenschap-
pen hebben dat ze een schadelijke werking hebben.
Daarop oordeelt het Hof dat Zandleven al vanaf begin ja-
ren tachtig met de schadelijkheid van oplosmiddelen re-
kening moest houden. Dat toen mogelijk het risico van
OPS of OPS-achtige klachten nog niet bekend was doet
daaraan niet af, aldus het Hof.55 Als zij toen geen veilig-
heidsmaatregelen heeft getroffen, is zij aansprakelijk als
dat verzuim aan (ook haar mogelijk onbekende gevaren
van gezondheidsschade) heeft bijgedragen.56

Conclusie uit het voorgaande moet zijn dat werkgevers
in ieder geval vanaf het begin van de jaren ’80 van de
vorige eeuw met de schadelijke effecten van oplosmidde-
len rekening moesten houden, en daartegen maatregelen
moesten treffen. Of werkgevers met eerdere blootstellin-
gen zich van aansprakelijkheid kunnen bevrijden is ove-
rigens de vraag. In dat verband is van belang dat in het
buitenland de eerste beschrijvingen van gezondheids-
schade door het werken met oplosmiddelen dateren uit
1856. Een Franse arts beschreef toen de ziekteverschijn-
selen van een 24-tal werknemers die in een rubberfa-
briek aan zwavelkoolstof waren blootgesteld. Denemar-
ken komt in 1933 met de eerste meldingen. In Nederland
kwam dr. R.L.Zielhuis in 1961 als eerste in het septem-
bernummer van het Tijdschrift voor Sociale Genees-
kunde met een reeks van verdenkingen tegen oplosmid-
delen. In het maandblad “de Veiligheid” werden deze
verdenkingen al in 1968 en 1976 geuit. Dan al wordt de
relatie tussen blootstelling aan organische oplosmidde-
len en schade aan het zenuwstelsel aanwezig geacht.

– Hoe moet het tegenbewijs van het rechtsvermoe-
den van causaal verband door de werkgever gele-
verd worden?

Zandleven57 heeft in het kader van het tegenbewijs en-
kele uitvoerige rapporten van haar medisch adviseur (die
Kooitje zelf niet heeft gezien) geproduceerd. Zij heeft en-
kele alternatieve oorzaken voor de klachten genoemd en
heeft deskundigenbewijs door een neuroloog en neurop-
sycholoog aangeboden. Aan dat aanbod geeft het Hof ge-
hoor. De kosten van dit verweer en aanbod van tegenbe-
wijs komen voor rekening van Zandleven. Als het
tegenbewijs geleverd wordt moet Kooitje alsnog volledig
bewijs van het causaal verband leveren.
In het arrest Ozpamuk/Hunter Douglas58 overweegt het
Hof dat de werkgever medische onderzoeken had kun-
nen overleggen waaruit moet worden afgeleid dat aan de
diagnose moet worden getwijfeld. Dat is niet gebeurd,
hoewel Ozpamuk is onderzocht door medisch adviseur
Klop, die op 7 maart 2003 daarover rapport uitbracht.
Dat stuk is door Hunter Douglas, hoewel daartoe uitge-
nodigd, niet in het geding gebracht. Daarmee is de dia-
gnose onvoldoende bestreden, aldus het Hof.
Waar Hunter Douglas stelt dat de omvang van de bloot-
stelling van belang is wordt het ontbreken van persoons-
gebonden metingen haar aangerekend.

52 Vgl. HR 11 november 2005, JAR 2005, 287.
53 Zie het artikel: De bewijsverdeling in beroepsziektezaken onder de loep, hierboven in dit blad.
54 Hof Leeuwarden 24 oktober 2007, L&S 2008/174. LJN BI6166.
55 Ro. 30.
56 HR 25 juni 1993, NJ 1993, 686 inzake Cijsouw/De Schelde.
57 Hof Leeuwarden 24 oktober 2007, L&S 2008/174, LJN BI6166.
58 Hof Den Haag 25 januari 2008 LJN BD5263 inzake Ozpamuk/Hunter Douglas.

HR 5 maart 2010, L&S 2010/73, LJN BK9151 inzake Ozpamuk/Hunter Douglas (81 Ro).
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Conclusie uit het voorgaande moet zijn dat aan het ver-
weer en aan het aanbod tot tegenbewijs door de werkge-
ver serieuze eisen moeten worden gesteld. Het overleg-
gen van de resultaten van medische onderzoeken is
daarbij van belang. Het ontbreken van persoonsgebon-
den metingen komt voor rekening van de werkgever.

– Kunnen aandoeningen als een piramidaal syn-
droom en dysarthrie59 het gevolg zijn van bloot-
stelling?

Een piramidaal syndroom en dysarthrie zijn lichamelijke
klachten waarvan de causaliteit met toxische oorzaken
veelvuldig door werkgevers bestreden worden. Die vraag
was onder meer aan de orde in de kwestie Moo-
nen/SDI60 Het Hof verwijst naar het oordeel van dr. G.
Hageman, neuroloog verbonden aan het Solvent Team
(MST), alsmede naar een brief van dr. E.J.M. Pennings,
biochemicus-toxicoloog, waarin wordt vermeld dat in de
medisch-wetenschappelijke literatuur enkele cases rond
blootstelling aan – in dit geval – methanol zijn beschre-

ven, waarin melding wordt gemaakt van bewegings-
stoornissen en spraakstoornissen. Het Hof neemt derhal-
ve aan dat deze aandoeningen door de blootstelling zijn
veroorzaakt.

Conclusie moet zijn dat niet uitsluitend schade aan het
centraal zenuwstelsel door oplosmiddelen wordt veroor-
zaakt. Ook schade aan het perifere zenuwstelsel kan het
gevolg zijn.

Tot slot

De ontwikkelingen in CTE zaken bieden perspectief voor
de werknemer, die zich geconfronteerd ziet met een
zware bewijslast. Echter deze ontwikkelingen bieden
geen oplossing voor het feit dat de meetlat van de weten-
schap met regelmaat tekort schiet voor het leveren van
concreet bewijs van de c.s.q.n. Het belang van statis-
tische informatie zou mijns inziens in dat verband groter
moeten zijn.61

59 Loopstoornissen en spraakstoornissen.
60 Hof Den Bosch 1 april 2008, L&S 2008/171, LJN BC8292 inzake Soft Drink International/Moonen.
61 Vgl. het artikel “de bewijslast in beroepsziektezaken onder de loep” elders in dit blad.


