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U zorgt dat u beschikt over de  
diagnose van het solvent team.1

U gaat naar www.ops-loket.nl/aanvraagformulier 
en vult het digitale aanvraagformulier in. 2

3
U ontvangt formulieren van het 
OPS-loket. U vult ze in en stuurt 
 ze terug samen met de diagnose.

Wordt de diagnose bevestigd, dan maakt  
het OPS-loket een afspraak thuis met u voor 
een gesprek over uw arbeidsverleden.

4

5
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Een medisch panel toetst de 
diagnose voor het OPS-loket.

Tijdens het huisbezoek vraagt de medewerker  
van het OPS-loket u naar de blootstelling  

aan oplosmiddelen op uw werk. 

      De Sociale Verzekeringsbank laat u 
weten of u de tegemoetkoming krijgt.

Het OPS-loket geeft een advies 
aan de Sociale Verzekeringsbank.
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11 U zorgt ervoor dat u beschikt over de diagnose over uw ziekte, van het solvent team of van 
een medisch specialist. Kunt u de diagnose van het solvent team niet meer vinden, informeer 
dan bij uw huisarts. Wijs uw huisarts desgewenst op de website van het OPS-loket. Zonder 
diagnose heeft het geen zin om u aan te melden.

22 U gaat naar www.ops-loket.nl/aanvraagformulier en vult het digitale aanvraagformulier in.

33 Het OPS-loket neemt telefonisch contact met u op en u ontvangt de volgende formulieren:
• Een aanvraagformulier van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
• Een machtiging aan de SVB om de tegemoetkoming terug te vorderen bij een  

aansprakelijke werkgever.
• Een machtiging aan de medisch adviseur van het OPS-loket om uw medische gegevens  

in te zien.
• Een machtiging om bij rechtshulpverleners te informeren naar eerdere pogingen om  

een schadevergoeding te verkrijgen.

U vult deze formulieren in en stuurt ze terug. Stuur ook mee:
• Een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).
• Een kopie van de diagnose van het solvent team of de medisch specialist.

44 Het OPS-loket zorgt ervoor dat de diagnose bij het OPS-panel wordt getoetst.
Dit panel bestaat uit medisch deskundigen en beoordeelt of de diagnose conform de regeling 
is. De beoordeling gebeurt op basis van documenten, u wordt dus niet opnieuw onderzocht.

55 Het OPS-loket laat u weten of de diagnose is bevestigd.

Is de diagnose bevestigd? Dan maken we een afspraak met u. Een medewerker van het 
OPS-loket komt bij u thuis langs. Het is verstandig een familielid of contactpersoon te vragen 
bij het gesprek te zijn.

Is de diagnose niet bevestigd? Dan krijgt u geen tegemoetkoming van de SVB.

66 Tijdens het huisbezoek bespreken we de werkgever(s) waar u in dienst bent geweest. Want u 
bent ziek geworden door uw werk. Mogelijk zijn werkgevers hiervoor aansprakelijk te houden.
Een medewerker van het OPS-loket bespreekt alle functies die u heeft gehad. Bij elke functie 
vragen we of u in contact bent geweest met oplosmiddelen. Ook vragen we of u mogelijk  
als zelfstandige of in de privésfeer veel contact met oplosmiddelen hebt gehad.

Bereidt u zich goed voor op dit gesprek. Probeert u zich zo goed mogelijk te herinneren hoe  
u in contact kwam met oplosmiddelen. Heeft u foto’s, schriftelijke instructies, een arbeids-
contract of getuigschrift? Zorg dat u deze bij de hand heeft.

Het gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. Na afloop ontvangt u het verslag van het gesprek. 
Leest u dit zorgvuldig door en geef correcties aan als dat nodig is. 

77 Het OPS-loket beoordeelt of uw aanvraag voor een tegemoetkoming voldoet aan de  
voorwaarden en adviseert de Sociale Verzekeringsbank. U krijgt hiervan bericht.

88 De Sociale Verzekeringsbank laat u weten of u de tegemoetkoming krijgt.


