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Verslag Ledenvergadering

Op zaterdag 8 oktober jl. vond de Ledenvergadering van AVN plaats in het Vergader- en congrescentrum Engels in 

Rotterdam. Er was voor deze locatie gekozen omdat La Gare in Den Bosch niet meer bestaat en het Apollo-hotel in Breda 

de laatste keer niet goed in de smaak was gevallen. De opkomst voor de Ledenvergadering was goed.

Inhoud: pag. 2 Interview mr. Menno Kuiper NMI registermediator, hoofd uitvoering IAS -
pag. 3 Interview dr. Sjaak Burgers - pag. 4 Nieuws

Nadat iedereen verwelkomd was, startte Leon Widdershoven 

met een aantal mededelingen over het toekomstige subsidie-

beleid van zowel KWF Kankerbestrijding als het Fonds PGO 

van het Ministerie van VWS. De belangrijkste wijzigingen in 

het beleid van KWF Kankerbestrijding zijn:

- De vereniging dient minimaal 20 vrijwilligers te hebben die 

per jaar minimaal 20 uur gewerkt hebben voor de vereniging. 

- Verenigingen moeten meer samenwerken.

De belangrijkste wijzigingen in het beleid van het Fonds PGO 

zijn:

- De contributie per lid van een organisatie 

dient minimaal € 25,- te bedragen.

- De vereniging dient minimaal 100 leden te bezitten.

Na deze mededelingen was het woord aan de leden. Er 

ontstond een levendige discussie over de rol van de huis-

arts en de longarts. Enkele aanwezige patiënten gaven te 

kennen dat de huisarts niet thuis gaf als men hem vragen 

stelde bij een bezoek. Ze werden direct doorverwezen naar 

de longarts. Een ander gaf aan juist te laat zijn doorverwezen 

met als gevolg dat de behandeling te laat was gekomen. 

Ook over het contact met de longarts was niet iedereen 

even tevreden. Een patiënt gaf aan dat hij zich niet begrepen 

voelde door de longarts. Er werd te weinig uitgelegd over de 

behandeling en er werd een operatie toegeschreven terwijl 

dit bij een second opinion juist afgewezen werd. Op verzoek 

van de leden zal AVN de genoemde problemen bespreken 

met de belangen behartigers in de zorg.

Lezingen
Er stonden voor de Ledenvergadering twee lezingen op het 

programma. De eerste lezing was van de heer Menno Kuiper, 

hoofd uitvoering IAS, over de werkzaamheden van het IAS 

en de actuele stand van zaken. Verderop in deze nieuwsbrief 

zullen wij hier verder op ingaan. De tweede lezing was van 

dr. Willem Strankinga, longarts van het Boven IJ ziekenhuis 

te Amsterdam en lid van de Werkgroep Mesotheliomen. De 

heer Strankinga komt tijdens zijn werk als longarts geregeld 

in contact met mesothelioompatiënten. Aan de hand van 

enkele beelden besprak hij met ons het verloop van de ziekte 

bij een tweetal patiënten en liet hij zien hoe de behandeling 

met bepaalde chemokuren was verlopen. Opvallend was 

dat bij de een de ziekte zeer agressief en bij de ander juist 

sluimerend verliep. Hoe het kan dat er zulke grote verschil-

len tussen zitten is nog niet bekend. Hoewel er momenteel 

een onderzoek loopt, wordt er voorlopig nog geen medi-

cijn verwacht die genezing kan brengen. Na afl oop was dr. 

Strankinga nog beschikbaar voor degenen met persoonlijke 

vragen. 

De middag werd afgesloten met een drankje en een hapje. 

Er werd nagepraat over de lezingen en twee leden meldden 

zich al direct als vrijwilliger voor AVN.

We mogen terugkijken op een zeer geslaagde vergadering.



Interview mr. Menno Kuiper NMI registermediator, hoofd uitvoering IAS

Hulp bij het aanvragen van een tegemoetkoming of 
schadevergoeding

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) is er voor alle mesothelioompatiënten die een aanvraag willen indienen voor een 

tegemoetkoming en een eventuele schadevergoeding. Het IAS adviseert de Sociale Verzekeringsbank over het eventuele 

recht op een tegemoetkoming en bemiddelt tussen de mesothelioompatiënt en de (ex-)werkgever voor een schadevergoe-

ding. Mr. Menno Kuiper legt ons uit hoe de aanvraagprocedure werkt.

Vanuit de overheid zijn er twee 

regelingen waar mesothelioom-

patiënten aanspraak op kunnen 

maken, afhankelijk van de situ-

atie. De regeling Tegemoetkoming 

Asbestslachtoffers (TAS) is bedoeld 

voor mesothelioompatiënten die 

in loondienst zijn blootgesteld aan 

asbest. De regeling Tegemoetko-

ming Niet-loondienstgerelateerde 

Slachtoffers van mesothelioom (TNS) 

is voor mesothelioompatiënten die 

bijvoorbeeld tijdens het werken als 

zelfstandige of in het milieu met asbest 

in aanraking zijn gekomen. Beide 

tegemoetkomingen worden door de 

Sociale Verzekeringsbank uitgekeerd. 

De mensen die in loondienst zijn bloot-

gesteld aan asbest kunnen daarnaast 

nog een schadevergoeding aanvragen 

bij de betreffende werkgever.

De procedure
Menno Kuiper: “De meeste mensen 

komen via onze website of via onze 

folder bij ons terecht. In het eerste 

contactmoment nemen we telefonisch 

de basisgegevens door en helpen we 

met het invullen van de aanvraagformu-

lieren. Op basis van deze formulieren 

adviseren we de Sociale Verzekerings-

bank over het eventuele recht op de 

TAS- of TNS-regeling.” 

Voor de mensen die in loondienst in 

aanraking zijn gekomen met asbest 

en een schadevergoeding bij de 

werkgever willen aanvragen, volgt een 

arbeidshistorisch onderzoek. “Een 

medewerker van het IAS neemt samen 

met de aanvrager het arbeidsverleden 

door om uit te zoeken wanneer, hoe en 

bij wie hij/zij is blootgesteld aan asbest. 

Dit kan telefonisch, maar vanaf 2009 

proberen we steeds vaker een huisbe-

zoek in te plannen. Het blijkt dat veel 

mensen het persoonlijke contact prettig 

vinden. Het afgelopen jaar hebben we 

al bij 75% van de aanvragen een huis-

bezoek afgelegd. Aan de hand van het 

rapport dat opgesteld wordt, gaat het 

IAS aan de slag met de zaak. Daarbij 

is niet alleen de kwaliteit, maar ook de 

snelheid van groot belang.” Zonder 

een goed overzicht van het arbeidsver-

leden kan het IAS helaas niets doen. 

Soms kunnen (ex) collega’s, partners 

of nabestaanden het verhaal aanvullen, 

maar de (ex-)werknemer weet het zelf 

vaak het beste. Het IAS streeft ernaar 

om elke zaak binnen zes maanden af 

te ronden.

Bemiddeling
Het IAS is onafhankelijk en luistert daar-

om niet alleen naar het verhaal van de 

aanvrager, maar ook van de (ex-)werk-

gever. Bij elke aanvraag wordt gekeken 

naar het arbeidsverleden, de vorm van 

het dienstverband, verhalen van even-

tuele (ex)collega’s, de gegevens van de 

werkgever, de asbestkaart, het advies 

van experts in arbeidshygiëne en de 

eventuele verjaring van de zaak. Op 

basis van deze informatie kan het IAS 

een advies uitbrengen en bemiddelen 

met de (ex)werkgever.  Menno Kuiper: 

“Het IAS kan niemand iets opleggen, 

maar we boeken wel goede resultaten. 

Uit onderzoek blijkt dat de mensen zeer 

tevreden zijn over onze werkwijze. We 

zullen er altijd naar blijven streven om 

de mensen op een persoonlijke manier 

zo goed en zo snel mogelijk te helpen 

bij deze lastige kwestie.”

“Het blijkt dat veel 
mensen het persoonlijke 
contact prettig vinden.”

Aantal aanvragen voor een 
tegemoetkoming
(Cijfers van 30 september 2011)

Jaar
Aantal 
aanvragen

2006 373

2007 500

2008 601

2009 526

2010 544

2011 422



Voor een groot aantal ziektebeelden zijn richtlijnen opgesteld hoe de zorg rondom die bepaalde ziekte geregeld zou moe-

ten worden. Voor de ziekte mesothelioom werd tot voor kort gebruik gemaakt van de Europese richtlijnen. Op 7 oktober jl. 

publiceerde dr. Sjaak Burgers (longarts in het NKI-AVL) de Nederlandse richtlijnen voor mesothelioom. Wij spraken met hem 

over het belang van de richtlijnen

Op basis van de bestaande Europese 

richtlijnen en stukken die hij van de 

werkgroep mesothelioom heeft ont-

vangen, heeft dr. Burgers de richtlijnen 

voor Nederland geschreven. “De 

Europese richtlijnen konden gedeel-

telijk overgenomen worden, maar er 

zijn ook stukken toegevoegd en aan 

de Nederlandse situatie aangepast. 

Zo zijn bijvoorbeeld de vergoedingen 

die je kunt krijgen en de contactgege-

vens van bijvoorbeeld AVN specifiek 

voor Nederland.” De stukken die uit de 

Europese richtlijnen zijn overgenomen 

zijn in het Engels overgenomen en 

daardoor makkelijk te herkennen. 

Belang
Het document is zeer waardevol omdat 

de informatie die er in staat door alle 

belanghebbenden is goedgekeurd. Zo 

zijn de richtlijnen onder andere gecon-

troleerd door het NVALT (Nederlandse 

Vereniging van Artsen voor Longziekten 

en Tuberculose), oncologen, chirurgen, 

het IAS (Instituut Asbestslachtoffers) 

en AVN. Alleen het hoofdstuk over 

pathologie is nog niet definitief. De 

pathologen zouden graag een deel van 

de informatie uit de Europese richtlijnen 

toe willen spitsen op de Nederlandse 

situatie. Hierover wordt nog overleg 

gevoerd.

Alle longartsen zijn via het NVALT 

in de ledenvergadering en door 

middel van stukken in het ledenblad 

en op de website gewezen op de 

richtlijnen. Dr. Burgers publiceert 

daarnaast nog een artikel in bladen 

over bedrijfsgeneeskunde en algemene 

geneeskunde om zo ook andere pro-

fessionals te informeren. Het docu-

ment met de richtlijnen zal binnenkort 

te downloaden zijn op Oncoline.nl 

(website met richtlijnen betreffende de 

oncologie) en de websites van het IAS 

en AVN. 

Wat gaat u ervan merken?
“De patiënten zullen er zelf eigenlijk niet 

zo veel van merken. De richtlijnen die 

nu opgesteld zijn, liggen erg dicht bij de 

dagelijkse praktijk. Omdat het aantal 

mogelijke behandelingen voor meso-

thelioom patiënten beperkt is, is daar al 

een redelijke consensus over onder de 

longartsen. In de richtlijnen wordt daar-

door ook voornamelijk uitgelegd waar-

om andere behandelingen niet ingezet 

worden.” Waarom het toch belangrijk 

is dat deze richtlijnen zijn opgesteld is 

omdat dit het enige document is dat 

door zo veel partijen is goed gekeurd. 

In tegenstelling tot alle informatie die je 

op internet kunt vinden, weet je zeker 

dat deze informatie klopt. “Wat wel 

belangrijk is om toe te voegen is dat 

deze richtlijnen niet dwingend zijn. Een 

arts kan besluiten een andere methode 

te kiezen die beter aansluit op de 

persoonlijke situatie van de patiënt”. 

Interview dr. Sjaak Burgers, adviseur AVN

Zorg zoals het zou moeten zijn 

“In tegenstelling tot alle in-
formatie die je op internet 
kunt vinden, weet je zeker 
dat deze informatie klopt.” 



Het volgende nummer zal geheel in het teken staan van het Lustrumjaar en 

het speciale Lustrumcongres dat wij aan het organiseren zijn.

Volgend nummer:

Vooruitblik 2012

Colofon

Asbestslachtoffers 

Vereniging Nederland (AVN)

Trommelstraat 22,

1312 WG Almere

T: 036-5366129

www.asbestslachtoffer.nl
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Druk:

Klomp Grafi sche 

Communicatie, Amersfoort

2012 is voor onze vereniging een Lustrum-

jaar. De patiëntenvereniging AVN bestaat 15 

jaar en de Stichting Asbestslachtoffers viert 

dit jaar al haar 25 jarige bestaan. AVN wil 

dit feit herdenken door het houden van een 

Lustrumcongres op zaterdag 8 september 

in het Vergadercentrum van de Jaarbeurs te 

Utrecht. De ochtend zal gevuld worden met 

sprekers die de huidige stand van zaken en hun 

vooruitblik op de toekomst zullen bespreken. Voor 

de middag staat een luchtig programma gepland 

met voordrachten, workshops en muziek. Tot slot 

zal het Lustrumcongres door de huidige voorzitter 

Leon Widdershoven aangegrepen worden om de 

voorzittershamer over te dragen aan zijn opvolger.

In de volgende nieuwsbrief komen wij uitvoerig 

terug op het verdere verloop van het programma.

Rectifi catie

Helaas is er in onze laatste nieuwsbrief wel vermeld dat er een nieuwe secretaris (secretaresse) is, maar 

er is geen adres van het nieuwe secretariaat geplaatst.

Het nieuwe adres van het secretariaat is:

Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN)

Trommelstraat 22

1312 WG Almere

T: 036-5366129

Aan dit telefoonnummer is een antwoordapparaat verbonden, zodat u ook bij afwezigheid een bericht 

kunt inspreken en wij u terug kunnen bellen.

Onze excuses aan de heer R. Peters voor de eventuele overlast. 

Het bestuur wen�  haar leden 
een v� 
 poedig nieuwjaar toe


