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E-mail hamann@delissenmartens.nl  

Edelachtbare Heer, Vrouwe, 

In onderhavige zaak is de zitting bepaald op 21 juni 2016 om 14.45 uur. Hieraan 

voorafgaand doe ik u bijgaande e-mail van de longarts, dr. J.M. Rooijackers toekomen. Ter 

zitting zal hierop een nadere toelichting worden gegeven. 

In de hoop u hiermede voldoende te hebben ingelicht en in afwachting van uw reactie, 

verblijf ik, 

hoogachtend, 

J.E. Hamann 

Advocaat 

Stichting Derdengelden Delissen Martens Advocaten 
Rabobank: NL20 RABO 0142 6083 19 

Op al onze werkzaamheden zijn de alqemene voorwaarden van Delissen Martens van 
toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. 

Delissen Martens advocaten en belastingadviseurs By. Is statutair gevestigcl te Den 
Haag (Kv}c 27318862) 	 ADVOCATEN BEL /sTNc;,['CIsEuRs MEDATI3N 



Janina Hamann I Delissen Martens 

Van: 	 Jaco en Tries <kolwso@kpnmaiLnl> 
Verzonden: 	 zondag Sjuni 2016 12:33 
Aan: 	 Janina Hamann I Delissen Martens 
Onderwerp: 	 FW: Van Heijst-beroep 

Categorieen: 	 Filed 

Van: Jos Rooijackers [mailto:j. rooijackers@nkaLnl] 
Verzonden: vrijdag 3 juni 2016 16:51 
Aan: Jaco en Tries 
Onderwerp: RE: Van Heijst-beroep [DM-20160065] 

Beste heer van Heijst, 

[en uitgebreide reactie Iukt mij niet meer; 

Maar de kern is als volgt: 

Het onderzoek door het NCvB/Polikliniek Mens en Arbeid kan worden gezien in het verlengde van het onderzoek 
door NKAL; 

Op pag 8 van het NCvB rapport staat onder de beantwoording van vraag 1: 

Het causaal verband met de tweede diagnose (astma- of COPD) is aannemelijk; 

[en causaal (oorzakelijk) verband tussen beroepsmatige blootstelling aan Biomos en astma -of COPD wordt 
aannemelijk geacht; 

Bij een causaal verband is sprake van een beroepsziekte, in dit geval een beroepslongaandoening; 
[en beroepziekte wordt dus aannemelijk geacht. 

Pag 3/4 van de gemeente Rotterdam: 

In tegenstelling de aandoening astma —of COPD moet dus zonder meer wel als een beroepsziekte worden 
gekwalificeerd. 

Vervolgens is het verweer (onder 9k merk het volgende op', punt 2) dat de relevante blootstelling aanmerkelijk 
minder is dan waarvan de onderzoek is uitgegaan. 

Het NCvB zou hierbij zijn uitgegaan van een onjuiste aanname in het rapport van NKAL. 

Dit taatste is niet te volgen: 

Het onderzoek van het NCvB was juist bedoeld om de relatie tussen de aard en mate van de blootstelling en 

gezondheidseffecten te onderzoeken; Het NCvB heeft naar de blootstelling zelfstandig onderzoek verricht. 

Daartoe is een werk bezoek uitgevoerd op 17 juni 2015. [en versiag hiervan is opgenomen in het rapport van het 
NCvB; 

Het is te doen gebruikelijk dat de feitelijke gegevens van een werkplek bezoek worden voorgelegd aan de 
opdrachtgever en betrokkene, 

voor het controleren op en het corrigeren van eventuele onjuistheden. Daarna kan worden overgegaan op de 

interpretatie, de beschouwing met overwegingen en de conclusie; 

De conclusie moet worden verondersteld te zijn genomen op betrouwbare gegevens. 

Maar zelfs als nu zou blijken dat het NCvB de werkelijke blootstelling niet goed heeft beoordeeld, blijft de conclusie 
onveranderd. 



Van de heer van Heijst kan niet worden verlangd dat hij wél op de hoogte kon zijn van de werkelijke blootstelling, als 
het NCvB dit na onderzoek nog steeds niet goed zou hebben beoordeeld. 

De vraag rijst dan tevens of de werkgever wel in staat was om haar zorgplicht goed in te vulien. 

VeeI sterkte en succes, 

Groet, 

Dr Jos M. Rooijackers, longarts 

NKAL 

Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) 
Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) / Universiteit Utrecht 
Divisie Hart&Longen UMCU 

Postadres: IRAS NKAL, Postbus 80.178, 3508 TD Utrecht 

Locatie Polikliniek: Yalelaan 2, 3584 CM Utrecht 

T +31 (0)6 45408864 
F +31 (0)30 2539499 
E Lrooiiackers@nkal.nl  
I www.nkal.nI 

Van: Jaco en Tries [mailto:kolwso©kpnmail.nI] 
Verzonden: vrijdag 3 juni 2016 14:45 
Aan: Jos Rooijackers 
Onderwerp: FW: Van Heijst-beroep [DM-20160065] 

Geachte heer Rooijackers 

Helaas werkt de rechtbank niet mee aan het verplaatsen van de zitting. 
Dat kreeg zoas u kunt zien net te horen 

Zou u voor mij een mailtje kunnen sturen waarin u aangeef dat die rapporten 1 zijn, 
en een reactie op hun verweer. 

Daar zou u mij al een eind mee op weg helpen 

Groet jaco 

Van: Janina Hamann I Delissen Martens [mailto: Hamann@delissenmartens.nl]  
Verzonden: vrijdag 3 juni 2016 13:07 
Aan: 'Jaco en Tries' 
Onderwerp: RE: Van Heijst-beroep [DM-20160065] 

Dag Jaco, 

Helaas gaat de rechtbank niet akkoord met het verplaatsen van de zitting. Wellicht dat prof. 
Rooijackers iets op papier wil zetten. 

Met vriendelijke groet, 

Janina Hamann I Delissen Martens 
Advocaat 
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