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Oplosmiddelen en gezondheid
Er zijn werknemers die in het verleden contact hebben gehad met 
vluchtige oplosmiddelen. Oplosmiddelen zaten in verf, lijm, inkt, lak en 
schoonmaakmiddelen. Langdurig contact met oplosmiddelen kan het 
zenuwstelsel aantasten, waardoor mensen ernstig beperkt raken. Deze 
ziekte wordt OPS genoemd en staat ook bekend als ‘schildersziekte’ of CSE. 
Werknemers in andere bedrijfstakken dan de schildersbranche zijn ook in 
contact geweest met oplosmiddelen en kunnen ziek zijn geworden.

De diagnose OPS
De diagnose van de ziekte OPS wordt gesteld door een solvent team.  
Ongeveer 600 mensen in Nederland hebben de diagnose OPS gekregen.  
Het beroepsmatig gebruik van oplosmiddelen is tegenwoordig sterk  
verminderd. Er komen nauwelijks nieuwe patiënten met OPS meer bij. 
Werknemers met OPS stonden bloot aan een hogere concentratie  
oplosmiddelen dan destijds wettelijk was toegestaan. In beginsel  
hebben zij daarom recht op een schadevergoeding van hun werkgever. 

Het OPS-loket
De vereniging van OPS-patiënten, Stichting OPS, heeft er jaren 
voor geijverd dat er een regeling komt voor OPS-patiënten die geen 
schadevergoeding van hun werkgever hebben (kunnen) ontvangen. 
In maart 2020 is de regeling van kracht geworden. Daarvoor is het 
OPS-loket opgericht. Het OPS-loket is een afdeling van het Instituut 
Asbestslachtoffers, dat is opgericht voor mensen met een asbestziekte.

Tegemoetkoming
(Ex-)werknemers met de ziekte OPS kunnen zich melden bij het  
OPS-loket. Voldoen zij aan de voorwaarden voor de regeling? Dan geeft 
het OPS-loket een positief advies aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
De tegemoetkoming bedraagt € 22.121,- in 2022 en wordt jaarlijks 
geïndexeerd.

Wanneer kunt u een aanvraag doen?
- U bent als werknemer aan oplosmiddelen blootgesteld;
- U heeft een brief van het solvent team of een medisch specialist  

waarin staat dat u de diagnose OPS heeft;
- U heeft geen schadevergoeding of een schadevergoeding lager dan  

€ 22.121,- van uw werkgever ontvangen.



Heeft u een diagnose?
Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming 
is dat u beschikt over een brief van het solvent team of een medisch 
specialist  waarin staat dat u de diagnose OPS hebt. Als u deze brief 
kwijt bent geraakt, vraag dan bij uw huisarts de diagnose op. Heeft u 
geen diagnose en heeft u niet voor 1 september 2020 een diagnose 
aangevraagd bij het solvent team? Dan kunt u niet in aanmerking  
komen voor een tegemoetkoming.

Aanmelding
Heeft u een diagnose OPS? Dan meldt u zich aan bij het OPS-loket via:
- www.ops-loket.nl/aanvraagformulier (bij voorkeur), of
- 088-2031456 (tijdens kantooruren).

Na de aanmelding
Het OPS-loket neemt telefonisch contact met u op. U ontvangt 
een aanvraagformulier voor de tegemoetkoming  en verschillende 
machtigingen. Het OPS-loket legt de diagnose voor aan het OPS-panel. 
Daarna maakt het OPS-loket een afspraak voor een huisbezoek.  
Lees ons ‘Stappenplan OPS-loket’ als u precies wilt weten hoe  
de aanvraag gaat.

Tegemoetkoming
Als is vastgesteld dat aan de voorwaarden is voldaan, adviseert het  
OPS-loket de SVB om u de tegemoetkoming te betalen. Beslist de SVB 
positief dan ontvangt u € 22.121,- (2022). 
Mogelijk is er een werkgever met wie kan worden bemiddeld over een 
schadevergoeding. In dat geval zal het OPS-loket de bemiddeling starten 
voor een schadevergoeding. Het bedrag van de schadevergoeding 
bedraagt € 70.422,- (2022).



Deze folder is een gezamenlijke uitgave van het OPS-loket  
en de Sociale Verzekeringsbank.

Adresgegevens:
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Fax: 088 2031455
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