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Voor het eerst in Nederland heeft een ziekenhuis een claim geschikt die betrekking had op latexallergie.  
De zaak betreft Anneke Derksen, die als anesthesie-assistente in Tergooiziekenhuizen in Blaricum jarenlang 
werd blootgesteld aan latex. Anneke Derksen stelde het ziekenhuis aansprakelijk en heeft daarmee voor  
een doorbraak gezorgd. Anneke presenteerde tijdens de Familiedag haar boek Tussen de schuifdeuren van 
de Eerste Hulp, een autobiografie over haar leven met latexallergie en haar strijd tegen het ziekenhuis.

 Tergooiziekenhuizen schikt claim ernstige beroepsziekte

Ziekenhuis geeft hoge vergoeding 
aan medewerker met latexallergie

Anneke Derksen komt in 2003 ziek uit haar werk. Na maanden 
blijkt dat ze een ernstige latexallergie heeft. Haar beroep in het 
ziekenhuis zal ze nooit meer kunnen uitoefenen. Ze is te veel in 
aanraking gekomen met het allergeen latex. Het zit in katheters, 
bloeddrukbanden, pleisters, maar vooral in de latex(poeder)-
handschoenen die in ziekenhuizen nog volop gebruikt worden.
Latex staat op de lijst van veroorzakers van een anafylactische 
shock: een heftige allergische reactie van het hele lichaam die 
zelfs tot de dood kan leiden. Er zijn gevallen bekend van jonge 
kinderen die in shock raken na het inbrengen van een katheter. 
 
Alarmerende cijfers
Bij intensief latexcontact bestaat 16 procent kans op het ontwikke-
len van een allergie. Ondanks deze alarmerende cijfers, is er nog 
steeds geen universeel gebruik van latexprotocollen in ziekenhuizen. 
Dit leidt tot te veel gevallen van deze levensbedreigende ziekte 
onder patiënten en personeel.
Anneke Derksen besluit het gebruik van latexhandschoenen in 
ziekenhuizen aan de kaak te stellen. Ze dient een claim in en begint 
een lange juridische strijd tegen het ziekenhuis. Anneke is strijd-
baar en blijft zeven jaar vechten voor erkenning. Uiteindelijk 
wijst het Hof in Amsterdam een tussenarrest, hetgeen leidt tot 

Anneke Derksen en haar boek Tussen de schuifdeuren van de Eerste Hulp

een aanzienlijke schikking. Letselschadeadvocaat Jaap Eerdmans 
noemt de schikking ‘uniek in Nederland’.

Blinde vlek
Een blinde vlek binnen instellingen in de gezondheidszorg is aan
het licht gekomen; latexallergie is een arbeidshandicap, die voor-
komen kan worden. Dankzij de jurisprudentie die er nu ligt, 
zullen alle ziekenhuizen zich genoodzaakt voelen maatregelen  
te treffen om toename van het aantal gevallen te voorkomen.

Latexallergie Nederland 
In oktober is Anneke’s autobiografie verschenen over haar 
ervaringen met latex: Tussen de schuifdeuren van de Eerste Hulp. 
Dit 136 pagina’s tellende boek vormt de bron voor het informatie-
punt Latexallergie Nederland (LANL). LANL heeft tot doel het 
gebruik van latexhandschoenen in Nederland te stoppen. 
Bovenal wil Anneke meer bekendheid geven aan latexallergie  
en een waarschuwing afgeven voor verplegend en verzorgend 
personeel in de Nederlandse gezondheidszorg en alle overige 
gebruikers van latexhandschoenen.

Meer info of boek bestellen (€ 14,95) www.latexallergienederland.nl


