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Leon Widdershoven:

“Na 25 jaar geef ik het stokje door”

Mei 1987, 25 jaar geleden, richtte Leon Widdershoven (samen met zijn moeder) de Stichting Asbestslachtoff ers op. Hij 

deed dat op verzoek van zijn vader die op dat moment ziek op bed lag. Zijn vader had jarenlang als onderhoudsmede-

werker met asbest gewerkt en had nu mesothelioom. Het was zijn wens om een stichting op te zetten om erkenning te 

vragen voor asbestziekten door werkgevers aan te klagen. Het uiteindelijke doel was een verbod op asbest.
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Leon: “We begonnen met het aanspannen van een zaak 

tegen de werkgever van mijn vader. Omdat het om een grote 

organisatie ging waar veel mensen uit de regio werkten, werd 

de zaak op de voet gevolgd door de pers. Het was zelfs 

wereldnieuws!” De Stichting Asbestslachtoffers kreeg 

ondersteuning vanuit de Technische Universiteit Delft die het 

bestaan van asbestziekten kon bewijzen. Er werd door de 

werkgever geprobeerd om de rechtszaak te schikken met een 

schadevergoeding, maar dat werd door de familie Widders

hoven afgewezen. Met deze schadevergoeding zouden alle 

andere werknemers die met asbest te maken krijgen namelijk 

niet geholpen zijn. 

In 1991 besteedde het NOS televisieprogramma ‘Dossier 

Meerwerk’ aandacht aan de zaak. Hierdoor kreeg de zaak 

niet alleen nog meer landelijke bekendheid, maar konden er 

ook weer nieuwe stappen gezet worden in het juridische 

proces. De journalisten van het programma hadden namelijk 

toegang tot bepaalde dossiers die de stichting niet had. 

Na een lang proces is overeengekomen dat de werkgever 

verantwoordelijk was voor zijn werknemers en de slachtoffers 

een tegemoetkoming moest betalen. In de tussentijd werd er 

in 1993 door de regering een asbestverbod ingevoerd. 

Leon: ”Ik zat ernaast toen 

minister Andriessen in Den 

Haag het wetsvoorstel 

tekende. Dat was een zeer 

belangrijk moment voor onze 

stichting. Het doel – een 

verbod op asbest – was 

gehaald, maar er was nog 

genoeg om voor verder te 

vechten!”

Van stichting naar vereniging
Door alle aandacht die de Stichting Asbestslachtoffers 

gekregen had, werd er ook steeds vaker gebeld door 

asbestslachtoffers of hun nabestaanden met de vraag om 

hulp. Op juridisch gebied had de stichting echter niet de 

mensen en de middelen om hen te kunnen helpen. Er werd 

daarom besloten om de stichting om te zetten in de Asbest

slachtoffers Vereniging Nederland waarbij de focus op het 

lotgenotencontact gelegd werd. In 1997 werd de AVN offi cieel 

erkend als patiëntenvereniging door KWF Kankerbestrijding. 

Voor de juridische hulp kon men vanaf 2000 terecht bij het IAS 

dat door werkgevers en werknemersorganisaties, het Comité 

Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de 

overheid opgericht was. Naast lotgenotencontact bleef AVN 

zich ook richten op de belangenbehartiging. Zo heeft de 

vereniging er bijvoorbeeld voor gezorgd dat het geneesmiddel 

Alimta in 2002 in Nederland beschikbaar gesteld werd. 

Bent u benieuwd naar de uitzending van ‘Dossier 

Meerwerk’ over de zaak Widdershoven? 

Kijk de afl evering dan terug op http://goo.gl/2q9m7



Verslag Jaarvergadering

Op zaterdag 21 april jl. vond de Jaarvergadering plaats in het Vergader- en Congrescentrum Engels in Rotterdam. 

De opkomst bij deze vergadering was zeer goed.

De voorzitter Leon Widdershoven 

opende de vergadering met een kort 

openingswoord waarin hij onder andere 

vertelde over dit bijzondere lustrumjaar. 

Dit jaar bestaat Asbestslachtoffers 

Vereniging Nederland in de huidige 

vorm 15 jaar. 

De geschiedenis van de vereniging 

begon echter al 25 jaar geleden met de 

oprichting van de Stichting Asbest

slachtoffers. 

Tijdens het Lustrumcongres op 

zaterdag 8 september in Utrecht zal 

stilgestaan worden bij het verleden en 

de toekomst van de vereniging.

Mededelingen bestuur
Ledenbestand

Het ledenbestand telt momenteel 348 

leden. Afgelopen jaar is de administra

tie inclusief het ledenbestand onder

gebracht bij het NFK. Op deze manier 

maken we gebruik van hun ervaring en 

professionele CRM systeem.  

Het bestuur is zeer tevreden met deze 

nieuwe werkwijze. 

Financiën

Het bestuur kon melden dat de 

vereniging financieel gezond is. Het 

afgelopen jaar heeft de vereniging een 

controle gehad van het Ministerie van 

Financiën welke zonder problemen is 

verlopen. Zoals vorig jaar ook al in de 

nieuwsbrief van oktober besproken is, 

zal de contributie wel verhoogd moeten 

worden om aan de eisen van het Fonds 

PGO en KWF Kankerbestrijding te 

voldoen. De contributie dient verhoogd 

te worden naar € 25,– per jaar. AVN 

heeft gekozen voor een soepele 

overgang, waarbij de contributie 

komend jaar nog op € 20,– gehouden 

wordt. Volgend jaar zal de contributie 

naar € 25,– per jaar verhoogd worden. 

De vereniging moet dit doen om in 

aanmerking te blijven komen voor de 

subsidie van het PGO.

Ledencontact
Om beter inzicht te krijgen in de vragen, 

zorgen en problemen waar onze leden 

mee zitten, heeft het bestuur besloten 

een logboek bij te houden waarin alle 

brieven, telefoontjes en emailberichten 

worden geregistreerd. Daarnaast heeft 

AVN een klachtencommissie ingesteld. 

Deze commissie zal bij klachten over de 

vereniging bemiddelen tussen het 

bestuur en diegene die de klacht indient. 

Klachten kunnen ingevuld worden in het 

klachtenformulier dat op de website te 

vinden is onder het kopje ‘Contact’. 

Vrijwilligers
Op dit moment telt de vereniging 16 

vrijwilligers die zich verspreid door het 

land voor AVN inzetten in het bestuur of 

als contactpersoon lotgenotencontact. 

Het Fonds PGO en KWF Kankerbestrij

ding stellen echter de eis van 20 

“De afgelopen tien jaar is 
er al veel bereikt.”

Afscheid
Leon: ”Ik ben er trots op wat we als 

stichting en vereniging voor elkaar 

hebben gekregen. 

Nu, na 25 jaar, vind ik het tijd om het 

stokje van het voorzitterschap over te 

dragen. Voor de voortgang van de 

vereniging is het van groot belang dat 

alle contacten en alle informatie over de 

asbestproblematiek die ik in de afgelo

pen jaren heb mogen opbouwen, nu 

door iemand anders overgenomen 

worden. 

Natuurlijk zal ik wel bij de vereniging 

betrokken blijven, maar dan uitsluitend 

als adviseur. 

Ik wens de nieuwe voorzitter veel 

succes en hoop dat ook bij hem met 

name het sociale aspect van de 

vereniging voorop zal staan.”



Risicobepaling
Om te kunnen achterhalen wat de 

asbestziekte veroorzaakt heeft en of je 

risico loopt, wordt gekeken naar een 

aantal factoren:

  De duur en de hoogte van de bloot

stelling. Hoe langer en hoe hoger de 

blootstelling, hoe groter het risico. 

  De asbestsoort waar aan blootgesteld 

is. Witte en bruine asbest zijn minder 

gevaarlijk dan blauwe asbest. 

  Het arbeidsverleden. Van bepaalde 

beroepsgroepen is bekend dat deze 

een groter risico op asbestziekten 

hebben dan andere beroepen.  

vrijwilligers. We zijn daarom nog steeds 

hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 

Heeft u vragen over het vrijwilligerswerk 

of wilt u zich aanmelden, dan kunt u 

contact opnemen met Wilma van 

Groningen: 036 – 536 61 29, 

secretariaat@asbestslachtoffer.nl. 

Openstaande zaken

  Tengevolge van de val van het Kabinet 

kunnen de uitgenodigde ministers en 

staatssecretarissen helaas niet 

aanwezig zijn bij het lustrum op 8 

september. Daarvoor in de plaats zal 

nu de secretarisgeneraal van het 

ministerie uitgenodigd worden om een 

lezing te houden.

  Alle convenantpartijen zijn akkoord 

met een regeling betreffende asbes

tose en hebben dit november 2011 

kenbaar gemaakt aan de staatssecre

taris. Er is hier nog geen antwoord op 

gekomen. Eigenlijk stond er eind mei 

een gesprek gepland tussen de 

staatssecretaris en het IAS, maar deze 

kon niet doorgaan vanwege de val van 

de regering. AVN is momenteel de 

enige partij die druk kan uitoefenen op 

het opstellen van een regeling en zal 

hier haar uiterste best voor doen.

  Tot op heden is er nog niks terecht 

gekomen van de beloften van KWF 

Kankerbestrijding betreffende de 

bekendheid en gelden voor onder

zoek. Het bestuur zal nogmaals in 

gesprek gaan met KWF Kankerbe

strijding om de plannen op gang te 

brengen. 

Lezing
De tweede helft van de vergadering 

werd ingevuld met een lezing door Gert 

van der Laan welke een flinke discussie 

op gang bracht. Verderop in deze 

nieuwsbrief zullen we hier verder op 

ingaan. 

Kanker door Werk
presentatie door Gert van der Laan

Als klinisch arbeidsgeneeskundige bij het Nederlands Centrum voor Beroeps-

ziekten is drs. Gert van der Laan expert op het gebied van kanker en beroep. 

Vanuit zijn vakgebied heeft Van der Laan reactie gegeven op de Nederlandse 

richtlijnen voor Mesothelioom van de Nederlandse Vereniging van Longartsen die 

onder voorzitterschap van dr. Sjaak Burgers tot stand zijn gekomen. Hij gaat in 

op de vragen waar bedrijfsartsen mee geconfronteerd worden en die gaan over 

zaken die zich vaak tientallen jaren geleden hebben afgespeeld. Dit zijn naast 

medische vragen ook vragen over de risicobepaling en vroegdiagnostiek. In deze 

nieuwsbrief licht hij, in het verlengde van zijn presentatie bij AVN eerder dit jaar, 

deze onderwerpen toe. 



Het volgende nummer van onze nieuwsbrief zal geheel in het teken staan van 

het lustrumcongres van onze Vereniging, dat op 8 september a.s. zal worden 

gehouden. Denkt u er aan tijdig uw antwoordkaart voor deelname in te 

sturen? Het bestuur hoopt u die zaterdag te mogen begroeten op deze voor 

onze vereniging bezondere bijeenkomst in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs 

in Utrecht. 

Volgend nummer:

Colofon

Asbestslachtoffers 

Vereniging Nederland (AVN)

Trommelstraat 22

1312 WG Almere

T: 036-5366129

www.asbestslachtoffer.nl
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Deze factoren geven echter slechts een alge

mene indicatie op groepsniveau, maar niet 

iedereen die veel asbest heeft ingeademd 

ontwikkelt later een asbestziekte. Ook ‘domme 

pech’ speelt een rol waardoor er toch onver

wachte gevallen van asbestkanker kunnen 

ontstaan. Een voorbeeld hiervan is de constate

ring van mesothelioom bij twee tennisleraren in 

2008. Het risico op asbestziekten bij dit beroep 

is zeer klein. Na onderzoek bleek echter dat het 

gravel op de tennisbaan waar deze beide leraren 

werkte asbest bevatte. 

  Externe factoren. Roken en PAK’s (schadelijke 

stoffen die ontstaan bij verbranding van orga

nisch materiaal zoals het aanbranden van vlees 

op de barbecue en dieseluitlaat) kunnen de 

 werking van asbest op het ontstaan van long

kanker versterken.

Vroegdiagnostiek
Er is steeds meer mogelijk op het gebied van 

screening en vroegdiagnostiek van mesothelioom 

en andere asbestgerelateerde aandoeningen. 

In verschillende landen worden al onderzoeken 

verricht waarbij exasbestwerkers preventief 

gescreend worden op mesothelioom, asbestose 

en longkanker. Zo’n screening brengt echter een 

aantal nadelen met zich mee. Het onderzoek is 

van zichzelf niet geheel risicoloos en brengt veel 

onzekerheid, angst en stress met zich mee.  

Bovendien kan er bij constatering van een asbest

ziekte niet veel meer gedaan worden.  

De patiënt kan alleen eerder verteld worden dat 

hij/zij vroegtijdig zal overlijden en dat roken nog 

meer schade zal opleveren. Volgens drs. Van der 

Laan is vroegdiagnostiek daarom pas waardevol 

wanneer er een beter behandelingsperspectief is 

voor asbestslachtoffers.

Voorlichting en counseling
Gert van der Laan is zijn hele arbeidsleven al  bezig 

met het onderwerp Kanker door Werk. In 1980 

schreef hij samen met professor Zielhuis, zijn leer

meester, een Caput Selectum in het Nederlands 

Tijdschrift voor Geneeskunde. Sindsdien heeft hij 

op verschillende plaatsen voorlichting gegeven 

over de risico’s van blootstelling aan asbest. Van 

der Laan: “Al in 1968 promoveerde bedrijfsarts  

J. Stumphius bij professor Zielhuis op dit onder

werp. Hij kreeg toen heel veel publiciteit, maar 

het heeft nog tot 1993 geduurd voordat er een 

asbestverbod in Nederland kwam en in Europa 

zelfs pas in 2005. De asbestproblematiek is nog 

lang niet voorbij. In 2010 overleden in Nederland 

circa 500 mensen door mesothelioom, een ziekte 

die vrijwel altijd fataal afloopt. Daarnaast sterven er 

nog minstens zoveel mensen aan longkanker door 

asbest, maar dat is lastiger aan te tonen omdat  

daarbij roken soms ook een rol speelt.” Daarom 

vindt Van der Laan voorlichting en counseling nog 

steeds belangrijk. 

“Zo werd ik in maart 2012 gevraagd toen er 

paniek was uit gebroken onder de bemanning van 

een bagger schip in Dubai, omdat op de kade 

loodsen van asbestcement grofstoffelijk werden 

gesloopt met ongunstige windrichting. Ik kon de 

mannen niet echt geruststellen, maar wel risico

cijfers laten zien waaruit blijkt dat de incidentele 

blootstelling beduidend minder risico met zich 

meebrengt dan bij de echte asbestwerkers. Ook 

heb ik een uitnodiging gekregen om voor de 

 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Tirana 

een cursus over asbestgerelateerde ziektes te 

geven en mag ik in Dresden een discussie leiden 

over zin en onzin van screening van asbest

werkers met CTscans. Ik vind het heel eervol dat 

ik dit soort dingen mag doen!”


