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Vragen uit de praktijk

• Zou een cluster van plotselinge hartdoden bij werknemers 
van een bandenfabriek te maken kunnen hebben met 
werkfactoren i.h.b. blootstelling aan ultrafijn stof?

• Een bankmedewerker (58 jr) claimt werkgerelateerdheid
van een coronairlijden manifest 3 mnd na een reorganisatie 
waarbij hij zijn baan verliest.

• Leidt beroepsmatige blootstelling aan dieseluitlaatgassen tot 
een verhoogde kans op hartklachten? Wat betekent dit voor 
een PMO?

• Geen piketdiensten meer bij een oudere GGD medewerker 
met slaapproblemen en status na  cardiale bypass chirurgie?

• Relatie mogelijk tussen decompensatio cordis en 
schoonmaken van  benzine opslagtanks?

• Minicluster van CVA, zonder bekende risicofactoren. 
Verband met ploegendienst en chemische belasting 
mogelijk?

Cardiovasculair risicomanagement.

Het werk telt mee.

• Meldingen van hart-vaatziekten als 
beroepsziekte door bedrijfsartsen

• HVZ: Werkgebonden risicofactoren

• HVZ: Werkgerelateerde sterfte en 

mortaliteit

• Werkgebonden risicofactoren en dan?

• Conclusies



Meldingen hart-en vaatziekten door 
bedrijfsartsen  in de Nationale registratie

Diagnose 2006 2007 2008 2009 2010

Hoge bloeddruk 11 18 25 26 19

Spataderen 7 4 9 7 3

Trombose 1 2 1 0 1

Syndroom van 
Raynaud

13 10 12 9 4

Hartritmestoornis/
Geleidingsstoornis

2 3 1 1 7

Ischemische
hartaandoening

9 5 4 4 6

Overige hart en 

vaataandoeningen

2 2 6 3 4

Totaal 44 44 59 51 44

Kenmerken meldingen HVZ (n=51) in 
2009

• Sectoren: Bouw (35), gezondheidszorg
(5), openbaar bestuur(2), industrie(5)

• Bijna uitsluitend mannen (46)

• Leeftijd bij 80%≥ 40jr

• Arbeidsgebonden factoren: 

– Psycho-sociaal/mentaal: 27

– Fysiek:20

– Fysisch: 4

Meldingen topje van de ijsberg?



Werkgebonden risicofactoren 
voor HVZ.

• Werkstress

• Abnormale werktijden

• (Fijn) stof

• Lawaai

• Chemische belasting
– Zwavelkoolstof

– Passief roken

– koolmonoxide

– Nitro-verbindingen

– Lood, kobalt, arseen

Werkstress en hart-vaatziekten

Werkstress en HVZ

• Meta-analyse Kivimäki et al(2006) IHZ

– Job strain: RR 1.43 (1.15- 1.84)

– Effort-reward imbalance: RR 1.58 (0.84-2.97)

– Organisational injustice:  RR 1.47 (1.12-1.95)

• Systematic review Eller et al (2009) IHZ

– Matig bewijs voor relatie met hoge psychologische 
taakeisen

– Onvoldoende bewijs voor relatie met effort-reward
imbalance, organisational injustice en 
baanonzekerheid

• Cohort studie (Gallo et al 2006) MI en CVA

– Onvrijwillig baanverlies >50jr

•MI:   HR 2.48 (1.49-4.14)

• CVA: HR 2.42 (1.18-4.98)



Abnormale werktijden en HVZ

Abnormale werktijden en HVZ

• Review Bøggild en Knutsson (1999)

– Ploegendienst verhoogt risico met 40%

• Systematic review Frost et al ( 2009)

– Beperkt epidemiologisch bewijs voor 
causale relatie ploegendienst en IHZ

– RR varieert tussen 0.6 en 2.3

• Whitehall II studie Kivimäki et al (2011)

– IHZ: RR 1.67 (1.10-2.55) bij > 11 uur/dg 
werken.

Ploegendienst en HVZ

• Maskering verband door overcorrectie
voor confounders en selectie?

• Toenemende aanwijzingen voor 
associatie tussen metabool syndroom 

en ploegendienst (BIC 2009 en 2010).

• Toename ontstekingsmerkers in 
ploegendienst (Burgueno et al 2010, 
Khosro et al 2011)



(Fijn) stof en hart-vaatziekten

(Fijn) stof en HVZ
• Cohort studie bij lassers ( Ibfelt et al 2010)

– IR IHD: 1.17 (1.01-1.24)

– IR CVA: 1.24 (1.06-1.44)

– Vanaf cumulatieve blootstelling 10-50 mg/m3 x jr
toename risico op IHD.

• Cohort studie bij bouwvakkers (Toren et al 2006)

– RR 1.13 (1.07-1.19) t.o.v niet aan stof 
blootgestelden

• Experimentele studie met dieseluitlaatgassen en 
inspanning bij pat. met CHZ ( Mills et al 2007)

– Toename tekenen ischemie en afname fibrinolyse

Lawaai en hart-vaatziekten



Lawaai en HVZ

• Cohort studies met 15-18 jaar follow-up

– Davies et al 2005 AMI sterfte:           RR 1.5 (1.1-2.2)

– Virkunen et al 2005 IHD morbiditeit: RR 1.54(1.28-1.86)

• Meta-analyse Tomei et al (2010)

– Hypertensie: OR 92 dB vs < 85 dB:2.5 (2.0-3.2)

– ECG afw:       OR 92 dB vs < 85 dB:2.4 (1.7-3.6)

• Aanwijzingen voor versterkend effect van co-
expositie aan oplosmiddelen (Chang et al 2009)

Pathofysiologische mechanismen
• Werkstress

– Ongezonde leefgewoonten

– Activatie HPA systeem

– Autonome dysregulatie

• Ploegendienst

– Ongezonde leefgewoonten

– Metabool syndroom

– Autonome dysregulatie

– Inflammatie

• Fijn stof

– Inflammatie

– Stolling

• Lawaai

– Hypertensie

Meldingen topje van de ijsberg?



Attributieve fractie (AF)
• AF bij blootgestelden

– Relatieve aantal gevallen bij de blootstelling, dat er 
zonder de blootstelling niet zou zijn geweest.

– AF=RR-1/RR

• PAF bij algemene bevolking

– Relatieve aantal gevallen binnen de algemene 
bevolking, dat er zonder de blootstelling niet zou 
zijn geweest

– PAF= p(RR-1)/(p(RR-1) +1)

– p= relatieve aantal blootgestelden

• Incidentie IHZ (25-65 jr) = 10.000 (m), 3500 (v)

• Sterfte IHZ (25-65 jr) = 1150 (m), 210 (v)

(Populatie) attributieve fractie 
werkfactoren en IHZ
(NCvB rapport 2010)

• Werkstress

– RR: 1.5 (marges 1.1-2.0)

– AF: 33%

– PAF: 7% (1-20%)

• Ploegendienst

– RR:1.3 (marges 1.1-2.0)

– AF:23%

– PAF: 5% (marges 1-15%)

(Populatie) attributieve fractie 
werkfactoren en IHZ
( NCvB rapport 2010)

• Lawaai

– RR: 1.5 (1.1-2.0)

– AF: 33%

– PAF: 3% ( marges 0.5-6.5%)

• Fijn stof

– RR: 1.15 (marges 1.05- 1.40)

– AF :13%

– PAF: 1% (marges 0.3-5%)



Populatie attributieve fractie 
werkfactoren en IHZ

• PAF werkfactoren totaal  10-15%

• PAR sterfte IHZ (25-65 jr) 135- 202

• PAR incidentie IHZ 1350-2025

Werkgebonden risicofactoren op HVZ 
en dan?

Tabel 10 jaars risico op 
ziekte of sterfte door HVZ 
voor patiënten zonder HVZ



Tabel 10 jaars risico op 

ziekte of sterfte door HVZ 
voor patiënten zonder HVZ.

Tel het werk mee!

Cardiovasculair Risicomanagement 
en werkgerichte interventies.

• Primaire preventie : Expositie reductie

– Grenswaarden: fijn stof,nano, CS2 
– Rookverbod op de werkplek

– Ploegendienstroosters (Viitasalo 2008)

– Lawaaibescherming

– Stressmanagement (Cochrane Rev 2006)

– PMO/preventieconsult:
• Interventiestrategie → werkfactoren naast andere risicofactoren?

• Secundaire preventie

– PMO/preventieconsult:
• Interventiestrategie → werkfactoren naast andere risicofactoren?

• Tertiaire preventie

– Hartrevalidatie en werk

– Interventiestrategie → werkfactoren naast andere 
risicofactoren?

Terug naar de vragen uit de praktijk

• Zou een cluster van plotselinge hartdoden bij werknemers 
van een bandenfabriek te maken kunnen hebben met 
werkfactoren i.h.b. blootstelling aan ultrafijn stof?

– Meerdere factoren aanwezig: pl.dienst, lawaai,fijn 
stof. Geen uitspraak mogelijk op individueel niveau.

• Een bankmedewerker claimt werkgerelateerdheid van een 
coronairlijden manifest 3 mnd na een reorganisatie waarbij 
hij zijn baan verliest.

– RR onvrijwillig baanverlies 2.5 ( Gallo 2006). 
AF>50%?

• Leidt beroepsmatige blootstelling aan dieseluitlaatgassen tot 
een verhoogde kans op hartklachten? Wat betekent dit voor 
een PMO?

– Doel PMO? Interventie strategie werkfactoren?



Terug naar de vragen uit de praktijk
• Geen piketdiensten meer bij een oudere GGD medewerker 

met slaapproblemen, recidief borstklachten en status na  
cardiale bypass chirurgie?

– Korte en lange termijn beleid. Stress door 
piketdiensten? Aanpassing rooster?

• Relatie mogelijk tussen decompensatio cordis en 
schoonmaken van  benzine opslagtanks?

– Kobalt blootstelling?

• Minicluster van CVA, zonder bekende risicofactoren. 
Verband met ploegendienst en chemische belasting 
mogelijk?

– Niet met deze stoffen. Ploegendienst en lawaai wel 
risicofactoren. Afbakenen t.o.v andere risicofactoren

Conclusies
• Werkfactoren dragen mogelijk voor meer dan 10 % bij 

aan de incidentie van HVZ bij de beroepsbevolking.
• Ontwikkeling van een achtergronddocument met 

“registratierichtlijn” kan de bedrijfsarts houvast bieden 
voor beoordeling van de arbeidsgerelateerdheid bij 
een patiënten met een HVZ

• Bij de normstelling van fijn stof en 
gezondheidsbewaking op de werkplek moet beter 
rekening worden gehouden met de cardiovasculaire 
effecten. 

• Werkfactoren moeten beter geïntegreerd worden in 
het cardiovasculair risicomanagement (CVRM).

• Nader onderzoek vereist naar de effectiviteit van op 
werkfactoren gerichte interventies in het kader van 
CVRM.
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