
Blijf niet alleen met uw vragen
Alle informatie over de ziekte en de ondersteuning die 
we u kunnen bieden, vindt u op onze website 
www.asbestslachtoffer.nl. Daar kunt u ook lezen 
hoe u lid kunt worden van onze vereniging. Via het 
forum kunt u in contact komen met en vragen stellen 
aan andere leden en patiënten. U kunt ons ook bellen 
of door middel van e-mail contact met ons opnemen. 
Blijft u niet alleen met uw vragen rondlopen: AVN is er 
om slachtoffers van asbestziektes en hun omgeving 
terzijde te staan.

www.asbestslachtoffer.nl
telefoon: 06 512 874 16 
e-mail: secretariaat@asbestslachtoffer.nl
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Als u wordt 
geconfronteerd met 
een asbestziekte...



U bent direct of in uw naaste omgeving gecon fron

teerd met een asbestziekte. Dit is vaak moeilijk te 

bevatten. Wanneer je in aanraking komt met een 

 asbestziekte roept dat veel vragen op. Over de ziekte 

zelf, over de behandeling en de gevolgen, maar ook 

over hoe ermee om te gaan. De behandelend arts 

heeft u geïnformeerd over alle medische aspecten, 

maar er zijn meer kanten aan de zaak. Misschien wilt 

u met iemand praten in dezelfde  situatie. Of wilt u 

 weten hoe het straks financieel allemaal geregeld 

moet worden. 

Asbestslachtoffers Vereniging  Nederland wil u 

graag terzijde staan. 

Wat kan AVN voor u betekenen?
Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) is er 
om u te ondersteunen. Wij zijn er om uw vragen te 
beantwoorden, om een luisterend oor te bieden of u 
in contact te brengen met  lotgenoten of een adviseur. 
Wij zijn er niet alleen voor de  mensen die aan de 
ziekte lijden, maar ook voor mensen die in hun naaste 
omgeving met een  asbestziekte te  maken krijgen.

Informatie
Bij AVN kunt u terecht met al uw vragen. Op onze 
website vindt u allerlei informatie over de ziektes 
en de gevolgen ervan. Ook kunt u brochures van 
verschillende instanties aanvragen. Voor een meer 
 persoonlijk advies of een luisterend oor zijn wij 
telefonisch bereikbaar. Bovendien kunt u door heel 
Nederland bij onze steunpunten terecht voor een 
gesprek of voor het beantwoorden van uw vragen. 



Lotgenotencontact
Contact met lotgenoten kan vaak emotionele steun 
bieden. Het is fijn om je ervaringen en gevoelens te 
kunnen delen met iemand die hetzelfde meemaakt. 
Iemand die u begrijpt en weet hoe u zich voelt. 
Dit geldt niet alleen voor de mensen die een asbest-
ziekte hebben opgelopen, maar ook voor familie, 
vrienden en nabestaanden. AVN kan u helpen in 
contact te komen met lotgenoten in uw buurt. 
De steunpunten organiseren hiervoor regelmatig 
bijeenkomsten, maar u kunt bij hen ook terecht voor 
één-op-één contact. 

“Erover praten”



Juridische begeleiding 
Asbestziekte ontstaat als het gevolg van contact met 
asbest. In een belangrijk aantal van de gevallen  komen 
asbestslachtoffers in aanmerking voor een schade
vergoeding. Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) 
adviseert, bemiddelt en geeft namens de overheid 
voorlichting over deze schadevergoeding. AVN kan u 
helpen bij het invullen van het aanvraagformulier dat bij 
IAS ingediend moet worden. Daarnaast beschikt AVN 
over adviseurs die u gedurende het proces kunnen 
ondersteunen.

“AVN kent de wegen”


