
Vraag van Valerie Van Peel aan Maggie De Block (Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie) 

over de erkenning van het organisch psychosyndroom als beroepsziekte (55000342C) 

Valerie Van Peel (N-VA): Dit is een enigszins specifieke vraag, mevrouw de minister, maar een paar 

slachtoffers hebben mij gecontacteerd omdat hun erkenning nogal moeilijk verloopt. Het Organisch 

Psychosociaal Syndroom (OPS) is een verzamelterm voor verschillende fysieke en psychische klachten 

die een werknemer kan krijgen als gevolg van een aantasting van het zenuwstelsel. Dit is meestal het 

gevolg van langdurige en veelvuldige blootstelling aan schadelijke oplosmiddelen. De ziekte komt 

bijvoorbeeld vaak voor bij schilders.  

In het koninklijk besluit van 26 mei 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969, 

houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling, werd 

het OPS erkend als beroepsziekte. Dit lijkt mij wel belangrijk voor de betrokkenen, maar de ziekte blijkt 

niet zo gemakkelijk vast te stellen, zeker in de beginfase, omdat de symptomen moeilijk te 

onderscheiden zijn van andere aandoeningen.  

Omdat ik toch een aantal vragen en klachten kreeg, vroeg ik mij af of u mij enkele cijfers zou kunnen 

bezorgen over het aantal aanvragen tot schadevergoeding op basis van het OPS die bij Fedris werden 

ingediend in 2016 tot en met 2018. Hoeveel aanvragen werden goedgekeurd? Op die manier kan ik 

trachten in te schatten hoe moeilijk de procedure is en of er redenen of criteria werden aangehaald 

voor de weigering. Hoe kijkt u zelf aan tegen de moeilijke erkenningsprocedure van deze 

beroepsziekte? 

Minister Maggie De Block: Mevrouw Van Peel, het is een klein fenomeen, maar daarom niet 

onbelangrijk. In 2016 zijn er 13 aanvragen ingediend bij Fedris, 4 daarvan werden erkend als 

beroepsziekte en 9 aanvragen werden geweigerd. In 2017 waren dat er 10, waarvan er toen geen 

enkele werd erkend. In 2018 werden er 7 aanvragen ingediend, waarvan 5 aanvragen reeds werden 

verworpen en 2 aanvragen zijn nog in behandeling.  

In totaal werden er sinds 2016 28 aanvragen ingediend, waarvan er 4 werden aanvaard en 24 

geweigerd. In 9 dossiers bracht het onderzoek van de ingenieurs niet-blootstelling aan het 

beroepsrisico aan het licht, in 14 dossiers bleek dat uit het medisch rapport geen Organisch 

Psychosyndroom kon worden aangetoond, met uitsluiting van andere oorzaken en 1 dossier werd 

geweigerd omdat de aanvrager niet kwam opdagen voor het medisch onderzoek. 

Die erkenningscriteria werden vastgelegd door de Wetenschappelijke Raad van Fedris. Het onderwerp 

werd ook behandeld in een algemene publicatie op de internetsite van de instelling. Fedris erkent de 

dossiers die ingediend worden voor een organisch psychosyndroom te wijten aan solventen op basis 

van, enerzijds, een rapport van de ingenieurs dat een voldoende aanzienlijke blootstelling bevestigt 

en, anderzijds, een medisch rapport dat het bestaan aantoont van de symptomen en van de 

functionele stoornissen die overeenstemmen met het organisch psychosyndroom door solventen en 

die niet aan andere oorzaken kunnen worden toegeschreven.  

Aan de blootstellingscriteria is voldaan als de werknemer een van de beroepen heeft uitgeoefend die 

werden vastgelegd door de Wetenschappelijke Raad en een werkelijke blootstelling van 10 jaar is 

aangetoond. Het optreden van het organisch psychosyndroom door solventen moet gelijktijdig zijn 

met de blootstelling. Er is niet in een latentietermijn voorzien.  

Uitzonderlijk kunnen sommige intensieve blootstellingen met frequente blootstellingspieken een 

organisch psychosyndroom door solventen veroorzaken binnen een kortere termijn. Daarom wordt 

ook elke blootstelling individueel en in elk geval onderzocht.  



Aan de medische criteria is voldaan als de typische klachten van het organisch psychosyndroom door 

solventen worden vermeld bij de anamnese, als de functionele cognitieve stoornissen geobjectiveerd 

zijn door middel van een neuropsychologische test en als andere oorzaken zijn uitgesloten. Die criteria 

werden vastgelegd op een geldige wetenschappelijke basis, maar ze zijn meer dan vijf jaar oud en 

moeten dus opnieuw worden onderzocht door de Wetenschappelijke Raad, op basis van een analyse 

van de recente wetenschappelijke literatuur.  

Momenteel worden de praktische modaliteiten van die analyse besproken. Na de analyse zal een 

nieuw advies worgen gegeven. Vermits er nu ook al wat meer kennis is, is het mogelijk dat er in de 

criteria wijzingen worden aangebracht. 

Valerie Van Peel (N-VA): Dank u voor uw antwoord, mevrouw de minister. Het is een goede zaak dat 

de criteria herbekeken worden. Het gaat natuurlijk over heel weinig gevallen, wat het moeilijker maakt 

om bepaalde zaken te detecteren.  

Het incident is gesloten. 


