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metrische gegevens, maar ook met de akoestiek
en de stoorgeluiden bij het uitoefenen van het
beroep van de hoortoesteldrager. Het hoorvermo-
gen verbetert, maar een hoortoestel is niet altijd
toereikend voor het goed kunnen functioneren
van de slechthorende in de werksituatie.
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Een versterkte herstelbehoefte, psychische ver-
moeidheid, depressieve klachten en sociaal isole-
ment zijn gevolgen van slechthorendheid in
werksituaties met hoge auditieve eisen en stoor-
geluid. Het is een belangrijke risicofactor voor
langdurige arbeidsongeschiktheid. Vroegtijdige
herkenning kan dat voorkómen. In risicoberoe-

pen is het aan te raden werknemers de nationale
hoortest te laten doen (www.hoortest.nl). Dat
kost niets en kan een aanleiding zijn het gehoor
te laten onderzoeken wanneer de test wijst op
een onvoldoende gehoor. Tijdige interventie kan
wellicht voorkómen dat er overmatige vermoeid-
heid en inzetbaarheidsproblemen gaan optreden. 
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Bij het 10-jarig bestaan van het Bureau Beroeps-
ziekten FNV verscheen een publicatie met een
overzicht van de strijd rond financiële compensa-
tie van beroepsziekten, zoals die door BBZ-FNV
wordt gevoerd. Slachtoffers van beroepsziekten
krijgen door hun aandoening vaak te maken met
onzekerheid over hun gezondheid, hun werk en
hun inkomen. Enkele gevalsbeschrijvingen,
waaronder die van een 60-jarige medewerker van
een scheepswerf met asbestose, illustreren deze
problematiek. Ook de medisch adviseur van BBZ,
Johan Jonker, bedrijfsarts, verhaalt over zijn erva-
ringen.
Naast de tragiek is er wat triomf in het boekje te
vinden: een tevreden terugblik op de vele zaken
die gewonnen zijn dankzij de zorgvuldige werk-
wijze van het bureau. Maar hoe belangrijk de
individuele zaken ook zijn, doel van BBZ-FNV is
zichzelf overbodig te maken en te komen tot een

collectief, rechtvaardig compensatiestelsel voor
beroepsziekten. Visies van kamerleden (Paul
Ulenbelt (SP) en Roos Vermeij (PvdA), het Ver-
bond van Verzekeraars (Carola ter Braak) en
sociale partners (Leo Hartveld, FNV en Mario van
Mierlo, VNO-NCW-MKB) zijn opgenomen in
deze bundel. 
Voor een directe schadeverzekering lijkt een
breed draagvlak te bestaan, nu de kleine lettertjes
in de polisvoorwaarden nog. Marian Schaapman,
directeur van het bureau, pleit voor een directe
verzekering tegen beroepsrisico’s met aanvullen-
de afspraken in CAO’s en een verbeterd aanspra-
kelijkheidsrecht als vangnet.

Gert van der Laan, klinisch arbeidsgeneeskundige

Bron: www.beroepsziekten.nl.

Triomf en tragiek.
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