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Samenvatting 
 

 
Een werknemer stelt dat hij neurologisch letsel in de vorm van een organisch psychosyndroom (OPS) 
heeft overgehouden aan zijn werkzaamheden als koeltechnicus. Het dienstverband duurde van 1974 tot 
1997. De blootstelling aan schadelijke stoffen zou hebben bestaan in het werken met verharders, lijmen, 
siliconen, e.d. De (neurologische) schade is volgens de werknemer zeer ernstig. De werkgever bestrijdt 
de vorderingen: de door de werknemer gestelde aandoeningen zijn niet het gevolg – en kunnen dat ook 
niet zijn – van de stoffen waarmee de werknemer tijdens zijn dienstverband in aanraking is gekomen. 
Na het inwinnen van een deskundigenbericht heeft de kantonrechter de vorderingen afgewezen, op 
grond dat het door de werknemer gestelde oorzakelijke verband niet was aangetoond. Het hof heeft het 
oordeel van de kantonrechter, onder aanvulling en verbetering van gronden, bekrachtigd. Bij de Hoge 
Raad klaagt de werknemer er over dat het hof heeft miskend dat aan art. 7:658 BW onmiddellijke 
werking toekomt. Hij krijgt hierin weliswaar van de Hoge Raad gelijk, maar er volgt geen cassatie. Ook 
indien het hof in dit opzicht wél van een juist uitgangspunt zou zijn uitgegaan, zou – aldus de Hoge 
Raad – nog steeds de eis gelden dat de gestelde (gezondheids)schade is ontstaan in de uitoefening van 
de werkzaamheden. De uit het arrest Unilever/Dikmans (HR 17 november 2000, NJ 2001/596) bekende 
bewijsregel dat (kort gezegd) oorzakelijk verband tussen klachten en werkzaamheden kan worden 
aangenomen als de klachten kunnen zijn veroorzaakt door stoffen waarvan vast staat dat de werknemer 
er aan bloot is gesteld, kan de werknemer in dit geval niet baten: hij had niet aannemelijk kunnen 
maken dat zijn klachten waren veroorzaakt door (toxische) stoffen waarmee hij had gewerkt. 
 
Link naar uitspraak: ECLI:NL:HR:206:AW6166 

 
 

Noot 
 

 
In ieder geval sinds het arrest Unilever/Dikmans (HR 17 november 2000, NJ 2001/596) is de positie van 
de werknemer die stelt dat hij schade heeft geleden door het werken met voor de gezondheid 
schadelijke stoffen belangrijk versterkt. Deze versterking was vanuit slachtofferoogpunt geboden, vooral 
omdat gezondheidsschade van deze aard zich lastig laat vaststellen. Toxische stoffen kunnen 
neurologische schade toebrengen, maar het concrete bewijs hiervoor valt in de meeste gevallen niet één 
op één bij te brengen. Als niettemin aan een aantal min of meer objectieve criteria is voldaan, kan het 
dat de deskundigen tot een zogenaamd organisch psychosyndroom (OPS) concluderen, dat wil zeggen 
een door vergiftiging veroorzaakte achteruitgang van de neurologische functies. 
 
Unilever/Dikmans brengt mee dat als op zichzelf aannemelijk is (geworden) dat blootstelling aan 
toxische stoffen heeft plaatsgevonden en de klachten uit die blootstelling kunnen worden verklaard, het 
causaal verband tussen werkzaamheden en ziektebeeld wordt aangenomen en het – in 
overeenstemming met het systeem van art. 7:658 BW – op het bordje van de werkgever komt om te 
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bewijzen dat hij al het redelijkerwijs noodzakelijke heeft gedaan ter voorkoming van de schade. Men zou 
deze regel kunnen zien als verwant aan het gezegde ‘‘waar rook is, is vuur’’. 
 
Ook in deze zaak volgde de werknemer de route van Unilever/Dikmans. Hij betoogde dat zijn klachten 
konden zijn veroorzaakt door stoffen waaraan hij in zijn werkzaamheden was blootgesteld. De 
werkgever bestreed dit en de medische deskundigen waren verdeeld. De werknemer zelf had in eerste 
aanleg ook een aantal stukken in het geding gebracht waaruit bleek dat het minder waarschijnlijk was 
dat hij aan OPS leed. De door de rechtbank benoemde deskundigen – vier in getal – gaven evenmin 
voldoende steun aan de stellingen van de werknemer. 
 
Eigenlijk is het dan niet verrassend dat hij bot ving. Het arrest bevestigt weliswaar de lijn van 
Unilever/Dikmans, maar illustreert tevens dat de stelplicht en de bewijslast die in een geval als dit op de 
werknemer rusten, weliswaar niet al te streng mogen worden uitgelegd, maar toch aan zekere 
(minimum)eisen zijn gebonden. De begrippen causaal verband en schade lopen hier in elkaar over. Om 
aan Unilever/Dikmans steun te ontlenen, moet de werknemer stellen en zo nodig bewijzen dat er 
conditio sine qua non-verband (csqn-verband) bestaat tussen zijn klachten en de mogelijkheid dat die 
door op het werk aanwezige giftige stoffen zijn ontstaan. De enkele mogelijkheid van blootstelling aan 
toxische stoffen rechtvaardigt geen verschuiving van de bewijslast richting werkgever, als niet tevens 
aannemelijk is gemaakt dat de gestelde gevolgen tot die blootstelling kunnen worden herleid. 
 
Ook een redenering vanuit de schade is denkbaar. A-G Spier breekt hiervoor een lans. Het bewijs van de 
schade rust in beginsel op de werknemer. Als diverse deskundigen hebben vastgesteld dat er misschien 
van alles met hem aan de hand is, maar dat er geen sprake is van OPS of een verwante beroepsziekte, 
dan is van rechtens relevante schade geen sprake. Ik meen dat het belang van dit arrest hier moet 
worden gezocht: de wellicht door verloop van tijd geïnterneerde overtuiging dat men ziek is geworden 
van het werk, ontslaat de werknemer niet van zijn gehoudenheid aannemelijk te maken dat hij, kort 
gezegd, lijdende is aan een beroepsziekte. 
 
Een ten slotte interessant maar in cassatie niet (langer) aan orde gesteld punt, is dat van de 
predispositie, dat wil (voor dit geval) zeggen van een in de persoon van het slachtoffer gelegen aanleg 
om psychologisch abnormaal sterk te reageren en mogelijk te decompenseren. Het hof heeft hier wel 
willen aannemen dát de werkomstandigheden ernstig te wensen overlieten en dat de werknemer 
daadwerkelijk blootgesteld moet zijn geweest aan schadelijke stoffen. Bij een zodanige schending van 
verkeers- en veiligheidsnormen is het niet ondenkbaar dat een schade als deze – ook al wordt die 
mogelijk overdreven of matig gefundeerd voorgesteld – via het leerstuk van de predispositie aan de 
werkgever wordt toegerekend. Dit verdient mijns inziens geen aanbeveling, maar moet wel als 
mogelijkheid onder ogen worden gezien (vgl. HR 4 november 1988, NJ 1989/751, ‘‘ABP/Stuyvenberg’’ 
en – remmend – HR 2 november 1979, NJ 1980/77, ‘‘Vader Versluis’’). 
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