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Aanbieding advies over versterking
kennisinfrastructuur voor stoffengerelateerde
beroepsziekten

In de Kamerbrief van 9 november 20211 is aangekondigd dat de heer Bruins is
aangesteld als verkenner om met voorstellen te komen voor de door de commissie
Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (commissie Heerts)
voorgestelde verbeterde kennisinfrastructuur. Hierbij bied ik u zijn advies aan.
In dit advies stelt de heer Bruins onder meer voor om de Nederlandse expertise op
het terrein van stoffengerelateerde beroepsziekten te bundelen in een landelijk
expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten (LEC-SB), om de
toegang van alle (ex-)werkenden, werkgevers en (behandelende) professionals tot
die kennis te stimuleren en om te zorgen dat professionals met die kennis beter
toegerust worden in preventie en behandeling. Hij constateert daarbij dat er
voldoende draagvlak is bij betrokken partijen om tot de benoeming van een
kwartiermaker over te gaan die de opdracht krijgt dit LEC-SB in te richten en de
kennisinfrastructuur te organiseren.
Ik ben de heer Bruins zeer erkentelijk voor het advies. Het is goed te zien dat er
bij bestaande instituten voldoende en relevante kennis aanwezig is om invulling te
kunnen geven aan een verbeterde kennisinfrastructuur op het terrein van
stoffengerelateerde beroepsziekten. Zijn voorstellen daartoe onderschrijf ik
volledig en ik ben verheugd over het feit dat deze bij de instituten gedragen
worden. Het advies biedt daarom een prima basis om de volgende stappen te
zetten en daarvoor een kwartiermaker aan te stellen. Over de opdracht aan en
benoeming van deze kwartiermaker, zal ik uw Kamer informeren in de eerder
toegezegde brief over de voortgang van het totale pakket aan maatregelen uit de
Kabinetsreactie op het advies van de commissie Heerts.
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

W. Koolmees
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