
 
 
 

 
 
 
 
 

Signalering van nieuwe gezondheidsrisico’s 

door werk: aanzet tot arbovigilantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Themapublicatie Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 

 
 
Januari 2009 

 

 

Gert van der Laan 

Dick Spreeuwers 

Henk van der Molen 

Teake Pal 

Annet Lenderink 



 2 

Inhoud 2 

Samenvatting 3 

1  Inleiding 6 

2  Achtergrond 8 

 2.1  Begripsbepaling nieuwe risico’s 8 

 2.2  Typologie nieuwe beroepsziekten 9 

 2.3  Maatschappelijke discussie over het thema nieuwe risico’s 10 

 2.4  Opsporing van gezondheidsrisico’s door werk 12 

  2.4.1  NIOSH Health Hazard Evaluation (HHE) Program 12 

  2.4.2  Waakzame artsen netwerken 13 

   2.4.2.1     The Health and Occupation Reporting Network (THOR) 13 

   2.4.2.2  Frans Nationaal Beroepsziekten Surveillance en Preventie Netwerk 14 

   2.4.2.3  NCvB: Nationale Beroepsziekteregistratie en Peilstations 14 

  2.4.3  Lost cases of Occupational Diseases 14 

3  Signaaldetectie 15 

 3.1  Spontane meldingen van mogelijk relevante verbanden 16 

  3.1.1  door Bedrijfsartsen 16 

  3.1.2  door Huisartsen 17 

  3.1.3  door Medische specialisten 18 

 3.2  Meldingen door werknemers 18 

 3.3  Periodieke screening van literatuur 18 

 3.4  Data mining in gegevensbestanden 19 

 3.5  Koppeling van gegevensbestanden 20 

 3.6  Actieve opsporing van gezondheidseffecten 20 

 3.7  Secundaire analyse van patiëntengegevens 21 

  3.7.1  LINH/NIVEL database 21 

  3.7.2  Andere potentiële gegevensbestanden 22 

4  Signaalmanagement 25 

 4.1  Methoden voor signaalversterking 25 

 4.2  Methoden voor signaalbevestiging 26 

 4.3  Van signaal naar actie 27 

 4.4  Signaalmanagement samengevat 27 

5  Conclusies 29 

6  Aanbevelingen 30 

Verklarende woordenlijst 32 

Literatuur 33 

  

 



 3 

 

Samenvatting 

Door voortdurende veranderingen in werk en werkomstandigheden ontstaan nieuwe 
arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s en mogelijk ook nieuwe beroepsziekten. Uit 
onderzoek blijkt dat sociale partners en overheid grote behoefte hebben aan vroegtijdig, 
specifieke kennis over nieuwe risico’s. Waar kennis daarover tekort schiet worden kansen voor 
interventie en preventie gemist. Hoewel veel energie gestopt wordt in risicobeoordeling om de 
risico’s van nieuwe technologieën te beheersen, lijkt het verstandig complementair hieraan ook 
te letten op het optreden van nieuwe en ongewenste bijwerkingen van arbeid op de 
gezondheid.  
 
In dit rapport wordt voor nieuw risico de omschrijving van de European Agency for Safety and 
Health at Work gehanteerd: 

• Een voorheen onbekend risico dat wordt veroorzaakt door nieuwe processen, nieuwe 
technologieën, nieuwe typen werkplekken of sociale of organisatorische veranderingen, of 

• Een langer bestaand fenomeen dat opnieuw beschouwt een risico vormt door 
veranderingen in de sociale of publieke perceptie (bijvoorbeeld stress, pesten) of 

• Nieuwe wetenschappelijke inzichten die ertoe leiden dat een langer bestaand fenomeen 
als risico geïdentificeerd wordt 

 
Maatschappelijk is de belangstelling voor het sneller en beter opsporen van nieuwe 
gezondheidsrisico’s met name de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. Steeds wordt benadrukt 
dat het opsporen van nieuwe risico’s een proces is met veel onzekerheden, waarbij steeds 
gebalanceerd wordt tussen een voortvarende en voorzichtige aanpak. De uitdaging is 
gezondheidsschade door werk vroegtijdig te voorkomen zonder onnodige onrust te creëren.  
 
Er bestaan verschillende methoden waarmee het optreden van beroepsziekten in kaart wordt 
gebracht en waarbij soms ook nieuwe arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s worden 
opgespoord. Een aantal daarvan worden in dit rapport kort besproken.. Van de actieve NIOSH 
HHE benadering in de Verenigde Staten tot de “Waakzame Artsen Netwerken” in Groot-
Brittannië, Frankrijk en Nederland en het actief zoeken naar ‘lost cases’ in Italië.  
 
Om nieuwe manieren te vinden om waakzaamheid over nieuwe gezondheidsrisico’s door werk 
(arbovigilantie) te organiseren, lijkt goed gebruik te kunnen worden gemaakt van ervaringen 
met geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie: de wetenschap van het verzamelen, 
bewaken, onderzoeken en beoordelen van informatie over bijwerkingen van geneesmiddelen. 
Het gaat om het opsporen en duiden van signalen, waarbij een signaal kan worden 
omschreven als een hypothese over een verband tussen een blootstelling en een 
gezondheidsprobleem, onderbouwd met gegevens en argumenten. 
Hierbij zijn vier fasen te onderscheiden, die ook lijken te gelden voor arbovigilantie:  

• Signaaldetectie: het opsporen van mogelijk relevante verbanden tussen 
werk/werkomstandigheden en gezondheidsklachten.  

• Signaalversterking: voorlopige beoordeling van beschikbare gegevens en argumenten 
(evidence) 

• Signaalbevestiging: follow-up en nader onderzoek.  

• Van signaal naar actie: communicatie, vervolgonderzoek en maatregelen.  
 
Er worden in de eerste plaats een aantal methoden besproken waarmee signalen van nieuwe 
gezondheidsrisico’s door werk kunnen worden opgespoord (signaaldetectie). Aan de orde 
komen achtereenvolgens het registreren van spontane meldingen van mogelijk relevante 
verbanden door (bedrijfs)artsen, meldingen van werknemers, periodieke screening van 
literatuur, data mining in gegevensbestanden, koppeling van gegevensbestanden, actieve 
opsporing van gezondheidseffecten en secundaire analyse van patiëntengegevens die om 
andere redenen zijn verzameld. Hiervan worden de voordelen en beperkingen op een rij gezet. 
 
Er zijn verschillende soorten verbanden tussen blootstelling en gezondheidsklachten, die onder 
meer samenhangen met verschillen in ernst en aard van de gezondheidsklachten en in de 
sterkte van een causaal verband met de specifieke blootstelling. Per besproken methode is er 
verschil in geschiktheid voor het opsporen van soorten verbanden. Het is dan ook niet mogelijk 
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om met één methode alle nieuwe gezondheidsrisico’s door werk te signaleren. Er moet 
gewerkt worden met elkaar aanvullende methoden (triangulatie). 
 
Nadat signalen over verbanden tussen werk/werkomstandigheden en gezondheidsklachten zijn 
gevonden, moet eerst een voorlopige en later een meer definitieve beoordeling gemaakt 
worden van het signaal en de onderbouwende informatie: signaalversterking en 
signaalbevestiging. Daarbij moet zowel op individueel niveau meer informatie worden 
verzameld als op een geaggregeerd niveau. Daarbij is een eerste vraag of een verband vaker 
is gemeld in registraties of beschreven in de literatuur. Vervolgens zal de opgestelde hypothese 
over een verband nader onderzocht moeten worden met behulp van epidemiologisch of 
experimenteel onderzoek. Internationale samenwerking is hierbij vrijwel altijd wenselijk, dus is 
het van belang dat er een platform is voor snel (inter)nationaal overleg, bijvoorbeeld analoog 
aan het Review Panel van experts in de farmacovigilantie. Uiteindelijk moet een (voorlopig) 
oordeel worden gegeven over het nieuwe risico, uiteenlopend van zeker tot onwaarschijnlijk of 
(nog) ongeclassificeerd bij gebrek aan gegevens.  
 
Wanneer besloten is dat een mogelijk verband werkelijk een signaal is, moet daarop actie 
worden ondernomen. De stappen die daarvoor nodig zijn vormen de fase van signaal naar 
actie. Hieronder vallen onder meer communicatie met direct belanghebbenden, communicatie 
met externe partijen, initiëren van verder onderzoek en het eventueel aanpassen van 
richtlijnen, protocollen, wet- en regelgeving. De precieze invulling van deze fase hangt sterk 
samen met de aard, ernst en omvang van het signaal. 
 
Geconcludeerd kan worden dat naast anticiperen op risico’s door analyses van werk en 
werkomgeving, de signalering van nieuwe gezondheidsrisico’s door het werk belangrijk is om 
tijdig maatregelen te kunnen nemen om schade te voorkomen. Op het terrein van arbeid en 
gezondheid moet de bewaking van bijwerkingen van werk, hier aangeduid met arbovigilantie, 
een prominente plaats krijgen.  
 
Omdat er niet één methode geschikt is om alle potentiële nieuwe gezondheidsrisico’s door 
werk te signaleren, moet gekozen worden voor een reeks elkaar aanvullende methoden 
(triangulatie). Omdat onbekend is met welke methode een nieuw signaal het best kan worden 
opgespoord, moet het palet van signaleringsmethoden ruim zijn. 
 
Nadat nieuwe mogelijke gezondheidsrisico’s door werk zijn gevonden, moet een voorlopige en 
later een definitieve beoordeling gemaakt worden, waarvoor zowel op individueel als op 
geaggregeerd niveau informatie zal worden verzameld. Internationale samenwerking is hierbij 
vrijwel altijd wenselijk en noodzakelijk om optimaal gebruik te maken van beschikbare 
informatie en (onderzoeks)middelen. Daarom zijn mogelijkheden voor snel en laagdrempelig 
internationaal overleg van groot belang.  
 
Aanbevolen wordt de taak van het NCvB bij het organiseren van waakzaamheid voor nieuwe 
gezondheidsrisico’s door werk te versterken (Centrum voor Arbovigilantie). Daarbij worden als 
mogelijke activiteiten genoemd: 

• Opzetten van een systeem waarin nieuwe risico’s gemeld kunnen worden door 
bedrijfsartsen en eventueel anderen (huisartsen, medisch specialisten, werknemers. 

• Periodiek gericht literatuuronderzoek en rapportage hierover. 

• Experimenten met data mining technieken in de Nationale Beroepsziekteregistratie. 

• Onderzoek van cases en clusters, bijvoorbeeld door het ad hoc formeren van 
multidisciplinaire teams om vermoede gevallen en clusters te onderzoeken. 

• Analyse van bestaande databestanden (van het NCvB en in samenwerking met 
andere organisaties zoals NIVEL, UWV, IAS in andere databestanden).  

• Verspreiding van kennis en informatie over nieuwe risico’s 
 

Verder wordt het belang van een nationaal en internationaal netwerk voor kennisuitwisseling 

benadrukt, met nationaal optimaal gebruik maken van bestaande expertgroepen  en 

internationaal bevordering van de samenwerking tussen de instituten die in verschillende 

landen belast zijn met opsporing en evaluatie van nieuwe gezondheidsrisico’s door: 
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• Ontwikkeling van een platform voor vragen en discussie op het terrein van nieuwe 
gezondheidsrisico’s door werk.  

• Het gezamenlijk verzamelen van gevallen. 

• Starten en evalueren van experimenten die tot harmonisatie van opsporingsmethoden 
tussen deelnemende landen kunnen leiden. 

• Verdeling van werkzaamheden bij de screening van de wetenschappelijke literatuur  
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1. Inleiding 

Door voortdurende veranderingen in werk en werkomstandigheden ontstaan nieuwe 
arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s en ‘nieuwe beroepsziekten’. Effecten op de 
gezondheid van nieuwe technologieën, maar ook nog onbekende effecten van bestaande 
technologieën zijn reden voor ongerustheid bij werkenden, mensen die professioneel met 
arbeid en gezondheid bezig zijn, beleidsmakers en  verzekeraars.  
 
De kennis over mogelijke nieuwe arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s schiet tekort, zoals 
onder andere is geconstateerd in het SER-rapport “Advies over de aanpak en de 
verzekerbaarheid van nieuwe arbeidsgerelateerde arbeidsrisico’s [1]. Hierdoor worden nieuwe 
risico’s te laat gesignaleerd en de mogelijkheden om optredende gezondheidsschade te 
voorkomen of te behandelen belemmerd. Door tijdige risicobeoordelingen wordt geprobeerd 
risico’s van nieuwe technologieën te beheersen. Het Europees programma REACH dat 1 juli 
2007 van kracht werd, is hiervan een voorbeeld. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, 
beperkende maatregelen en Autorisatie van Chemische stoffen. Het bedrijfsleven is verplicht 
stoffen die geproduceerd of gebruikt worden te testen op schadelijkheid voor de gezondheid 
van mens en milieu.  Een ander voorbeeld is de oprichting van het Europees Agentschap voor 
de veiligheid en de gezondheid op het werk in Bilbao als ‘Risk Observatory’ met speciale focus 
op ‘Emerging Risks’. Eén van de door het Agentschap gehanteerde methoden is het 
inventariseren van meningen van deskundigen over arbeidsrisico’s.  Inmiddels zijn drie ‘Expert 
Forecasts’ verschenen over physical risks [2], biological risks en psychosocial risks 
(http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/risks/forecasts) 
 
Complementair aan de risicobenadering is het van belang om nieuwe, ongewenste 
bijwerkingen van arbeid op de gezondheid te signaleren: incidentenmeldingen van gevallen of 
clusters van mogelijke beroepsziekten die beoordeeld, gewogen en in preventieve acties 
omgezet worden. Vergelijkbaar met het analyseren en leren van arbeidsongevallen, dat 
inmiddels gemeengoed is. Daarnaast kan ook geleerd worden van de ervaringen bij het 
opsporen van bijwerkingen van geneesmiddelen. Geneesmiddelen die weliswaar vooraf 
uitgebreid op veiligheid zijn getest, maar waarbij na het op de markt brengen toch nog 
onverwachte en soms ernstige bijwerkingen kunnen optreden. Denk daarbij aan de epidemie 
van aangeboren misvormingen door het slaapmiddel thalidomide (softenon) in het begin van de 
zestiger jaren en de ernstige aangeboren afwijkingen door diethylstilbestrol (DES). In veel 
landen zijn daarom landelijke meldpunten voor vermoede bijwerkingen van geneesmiddelen 
opgericht (in Nederland door Lareb, www.lareb.nl) evenals het registreren van aangeboren 
afwijkingen in systemen als Eurocat (www.eurocatnederland.nl). 
 
Meer dan dertig jaar ervaring met het opsporen van bijwerkingen van geneesmiddelen in 
binnen- en buitenland laat zien dat dergelijke meldingssystemen een waardevolle bijdrage 
leveren aan het onderzoek van geneesmiddelen na toelating (postmarketing surveillance). 
Geneesmiddelenbewaking of ‘farmacovigilantie’ is daarmee een belangrijke bron van informatie 
geworden.  
 
In Frankrijk heeft men met succes principes uit de farmaco-epidemiologie toegepast op 
meldingen van bijzondere gevallen van beroepsziekte [3]. Het lijkt tijd om na de 
farmacovigilantie nu ook arbovigilantie serieus ter hand te nemen.  
 
Dit rapport beperkt zich tot de signalering van nieuwe arbeidsgerelateerde effecten op de 
gezondheid. Deze invalshoek is complementair aan risicoanalyses en expert forecasts zoals 
uitgevoerd vanuit het EU Risk Observatory in Bilbao. Omdat de risicobenadering is gebaseerd 
op ervaringen en kennis uit het verleden, kan deze tekort schieten wanneer het gaat om het 
signaleren en aanpakken van nieuwe arbeidsrisico’s. Bovendien is soms het optreden van een 
gezondheidseffect het eerste signaal voor een nieuw arbeidsrisico. 
 
Niet alle aspecten van nieuwe risico’s komen in deze publicatie aan de orde. Zo wordt het 
treffen van voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van gezondheidseffecten en de behandeling 
van arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten alleen aangestipt. Het maatschappelijke thema 
van de verzekerbaarheid en verantwoordelijkheid van nieuwe risico’s blijft hier buiten 
beschouwing. Recent heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geadviseerd 
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over de verdeling van verantwoordelijkheden rond onzekere veiligheid. Hierin wordt het pro-
actief omgaan met onzekerheid bepleit om op een toekomstbestendige wijze vorm te geven 
aan de omgang met risico’s. De signalering van nieuwe arbeidsgebonden gezondheidseffecten 
is een voorbeeld van pro-actief zoeken naar potentiële risico’s en past binnen het 
‘voorzorgbeginsel’ [4]. Ook de Gezondheidsraad is gekomen met een advies over de inhoud 
van het voorzorgbeginsel en de toepassing daarvan op beleid, inclusief 
arbeidsomstandighedenbeleid en milieubeheer [5].  
 
Het is de wens van sociale partners en overheid dat vroegtijdig, specifieke kennis over nieuwe 
beroepsziekten wordt gesignaleerd.  Dat bleek onder meer uit een inventarisatie naar de 
informatiebehoefte over beroepsziekten bij stakeholders (2006). De stakeholders vonden dat 
het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) bij deze signalering, kennisverzameling 
en kennistransfer een belangrijke taak vervult [6]. Daarom werd in een invitational conference 
georganiseerd over het opsporen van nieuwe risico’s: “Identifying side effects of work, role of 
notification of (new) occupational diseases for identification of new occupational risks’ (13 
december 2007, bijlage 1) en werd het thema behandeld in de Heijermanslezing (14 december 
2007; presentaties, zie www.beroepsziekten.nl).  
 
Leeswijzer 
Deze themapublicatie is geënt op de resultaten van deze conferentie en bestudering van 
rapporten en wetenschappelijke artikelen. In deze publicatie vindt u: 

• de achtergrond van het opsporen van nieuwe risico’s met definities, typologie, 
maatschappelijke discussie en bespreking van verschillende methoden om risico’s 
door werk en werkomstandigheden op te sporen (hoofdstuk 2) 

• een overzicht van verschillende methoden voor het opsporen van nieuwe 
gezondheidsrisico’s door werk met een indicatie van de voordelen en beperkingen van 
elke methode met enkele voorbeelden (hoofdstuk 3) 

• een beschrijving van de mogelijkheden van verdere versterking en bevestiging van 
gesignaleerde nieuwe risico’s, waarbij ook worden ingegaan op de daarop volgende 
kennistransfer en communicatie (hoofdstuk 4) 

• conclusies over de mogelijke aanpak van het opsporen van nieuwe 
gezondheidsrisico’s door werk (hoofdstuk 5) en aanbevelingen voor verder beleid 
(hoofdstuk 6) 
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2. Achtergrond 

2.1 Begripsbepaling nieuwe risico’s 

Er bestaan verschillende definities van het begrip ‘nieuwe risico’s’ variërend van een brede 
opvatting van het begrip vanuit het perspectief van verzekeraars tot omschrijvingen die zich 
beperken tot nieuwe arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s. 
 
In de inleiding van het ESB-dossier over Nieuwe Risico’s omschrijft de Bruin [7] nieuwe risico’s 
vanuit de wereld van verzekeraars. Nieuwe risico’s hebben dan de volgende kenmerken: 

• niet met de menselijke zintuigen waar te nemen 

• duiken mede hierdoor onverwachts op 

• missen een wetenschappelijke onderbouwing 

• hebben meestal een lange incubatietijd 

• kunnen iedereen treffen 

• zijn grootschalig en grensoverschrijdend en kunnen de samenleving ernstig bedreigen 

• passen naar hun aard en omvang moeilijk in traditionele verzekeringsoplossingen 
Als voorbeelden worden onder meer genoemd DES, BSE (gekke koeienziekte), Organisch 
Psycho Syndroom en mesothelioom. Voor deze nieuwe risico’s is overigens vaak wel degelijk 
een solide wetenschappelijke onderbouwing aanwezig en de aandoeningen treffen vooral 
degenen die het hoogst zijn blootgesteld. Deze opvatting van nieuwe risico’s maakt 
onvoldoende onderscheid tussen denkbeeldige en reële risico’s, maar is begrijpelijk vanuit het 
standpunt van verzekeraars dat gericht is op het tijdig afdekken van nieuwe risico’s.  
 
In het SER-rapport Advies over de aanpak en de verzekerbaarheid van nieuwe 
arbeidsgerelateerde arbeidsrisico’s [1] wordt onder nieuwe risico’s verstaan: nieuwe 
arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s waaraan werknemers worden blootgesteld door 
gewijzigde productieprocessen en werkmethoden ofwel andere veranderingen in 
arbeidsomstandigheden. Hierbij kan het zowel gaan om risico’s die nu al bekend zijn of bekend 
horen te zijn, als om risico’s die nu (nog) onbekend zijn, maar door nieuwe inzichten worden 
ontdekt. Risico’s die al langere tijd bekend zijn en waarvan het proces van signalering, 
preventie en herstel in feite al goeddeels is ingericht, vallen buiten deze omschrijving. 
 
Het European Agency spreekt over ‘Emerging OSH-risks’ (opkomende arbeidsrisico’s), risico’s 
die zowel nieuw kunnen zijn als toenemend aanwezig [2].  
Onder nieuw wordt verstaan: 

• Een voorheen onbekend risico dat wordt veroorzaakt door nieuwe processen, nieuwe 
technologieën, nieuwe typen werkplekken of sociale of organisatorische 
veranderingen, of 

• Een langer bestaand fenomeen dat opnieuw beschouwt een risico vormt door 
veranderingen in de sociale of publieke perceptie (bijvoorbeeld stress, pesten) of 

• Nieuwe wetenschappelijke inzichten die ertoe leiden dat een langer bestaand 
fenomeen als risico geïdentificeerd wordt  

 
Onder toenemend (emerging) wordt verstaan: 

• Toename van het aantal risicofactoren; 

• Toename van de blootstelling aan deze risicofactoren (toename van de hoogte van de 
blootstelling en/of aantal blootgestelden); 

• Toename van het gezondheidseffect (toename van de ernst van de effecten of het 
aantal werkenden met deze gezondheidseffecten). 

 
Opvallend is de grote gelijkenis tussen de doelstellingen van het European Agency en die van 
de signalering van bijwerkingen van geneesmiddelen / farmacovigilantie. Als doelstelling van 
farmacovigilantie [8] wordt genoemd: 

• Snel ontdekken van onverwachte, nog onbekende bijwerkingen; 

• Signaleren van eventuele toename van de frequentie van een bijwerking; 

• Het op het spoor komen van risicofactoren (o.a. risicogroepen) en mechanismen van 
bijwerkingen; 
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• Kwantitatieve evaluatie van bijwerkingen; 

• Het interpreteren van gegevens en verspreiden van informatie. 
 

Wanneer in dit rapport gesproken wordt over nieuwe gezondheidsrisico’s door werk, wordt de 
definitie van nieuwe (en niet toenemende) risico’s van het European Agency Occupational 
Health and Safety Risk Observatory gehanteerd. 
 

2.2 Typologie nieuwe beroepsziekten 

Nog altijd worden met enige regelmaat nieuwe beroepsziekten ontdekt, al zijn deze meestal 
niet zo nieuw als men zou vermoeden. Vaak is sprake van al bekende ziektebeelden, 
veroorzaakt door recente veranderingen in werk en werkomstandigheden. Nieuwe 
beroepsziekten zijn op verschillende manier in te delen, waarvan hieronder een voorbeeld (zie 
tabel 1 naar [9]). Zo zijn er de min of meer nieuwe ziektebeelden die ontstaan door 
veranderingen  in werk en werkomstandigheden, waarbij een (nieuwe) combinatie van 
gezondheidsklachten optreedt door een voorheen voor deze symptomen onbekende oorzaak. 
Voorbeelden zijn popcorn disease of Progressieve Inflammatoire Neuropathie (PIN). Dan zijn 
er gezondheidsklachten die uiteindelijk blijken te ontstaan ten gevolge van al langer bekende 
vormen van belasting, zoals borstkanker door nachtdienst of hart- en vaatziekten door fijn stof. 
Een bijzondere categorie vormen de aandoeningen die bij het nageslacht kunnen ontstaan 
nadat de ouders voor of tijdens de zwangerschap beroepsmatig zijn blootgesteld zijn aan 
schadelijke stoffen.  
 
Tabel 2: verschillende categorieën nieuwe beroepsziekten met enkele voorbeelden  
 

Categorie Voorbeelden 

Nieuwe ziekten door 
veranderingen in werk en 
werkomstandigheden 

• Neurologische uitval (PIN) bij 
varkensslachters 

• Popcorn disease 

• Legionella 

• Allergie voor conserveermiddelen (verf, lijm) 

• Allergie voor biologische 
bestrijdingsmiddelen 

• Repetitive Strain Injury (RSI) door 
beeldschermwerk 

Nieuwe risico’s van bekende 
belastingvormen 

• Borstkanker door nachtdienst 

• Hart- en vaatziekten door fijn stof 

• Longinfecties door lasdamp 

Gevolgen van beroepsmatige 
blootstelling van ouders op het 
nageslacht 

• Aangeboren afwijkingen 

• Kanker bij kinderen 

• Gestoorde neuropsychologische 
ontwikkeling 

 
Signalering van nieuwe gezondheidsrisico’s door werk vraagt andere instrumenten dan het 
monitoren van beroepsziekten. Voor wie op zoek is naar onverwachte verbanden zijn 
registraties van beroepsziekten die gestuurd worden door registratierichtlijnen waarin is 
vastgelegd hoe een causaal verband tussen klachten en blootstelling moet worden beoordeeld, 
minder geschikt. Daarnaast wordt de keus voor het instrument bepaald door kenmerken van de 
op te sporen gezondheidsklachten, zoals de aard en ernst en de sterkte van het causaal 
verband met de mogelijke oorzaak.  
 
Daarom is het niet mogelijk met één methode nieuwe gezondheidsrisico’s door werk te 
signaleren, maar is er behoefte aan elkaar aanvullende methoden. Gaat het om een signaal 
van een zeldzame ziekte met een hoge etiologische fractie (werk vormt voor deze klachten een 
belangrijke oorzaak), dan is een grote groep oplettende artsen en anderen geschikter dan 
epidemiologisch onderzoek (popcorn disease, PIN). Stimulering en registratie van ‘spontane 
meldingen’ door artsen of werknemers zou dan een goed instrument zijn. Bij vaak 
voorkomende ziektes met een lage etiologische fractie (werk vormt een oorzaak, maar er zijn 
ook veel andere oorzaken) heb je meer aan epidemiologisch onderzoek onder grote groepen 



 10 

werknemers dan aan individuele meldingen (borstkanker door nachtwerk, hart- en vaatziekten 
door fijnstof).  
 

Nieuwe risico’s van bekende belastingvormen: borstkanker door nachtdienst 
 
Uit verschillende wetenschappelijke studies komt een verhoogd risico op borstkanker naar 
voren bij verpleegkundigen en stewardessen. Bij vrouwen die jarenlang in nacht- en 
onregelmatige diensten hebben gewerkt, is het risico op borstkanker 1,5 tot 1,8 keer hoger dan 
bij niet-blootgestelde vrouwen.  
 
Een mogelijke verklaring is een verstoring van het bioritme door light at night. Uit 
dierexperimenteel onderzoek is bekend dat er bij light at night minder melatonine wordt 
aangemaakt. Melatonine is van belang voor het slaap-waakritme, maar tevens een remmer 
van tumorgroei. Wordt minder melatonine aangemaakt, dan is er dus minder remming van 
tumorgroei.  
 
De eerste overtuigende studies dateren van 2001, later volgden er meer. In het 
Signaleringsrapport Beroepsziekten 2002 [10] wordt deze bevindingen genoemd. Daarop werd 
de Gezondheidsraad om advies gevraagd [11]. Het International Agency for Research on 
Cancer (IARC) concludeerde in 2007: ‘shift-work that involves circadian disruption is probably 
carcinogenic to humans’ en plaatste onregelmatig werk op de lijst van kankerverwekkende 
stoffen, beroepen en processen (Group 2A) [12].  
 
Dit nieuwe verband tussen werk en gezondheid werd opgespoord door epidemiologisch 
onderzoek (cohort-onderzoek bij werknemers).  

 

2.3 Maatschappelijke discussie over het thema nieuwe risico’s 

Internationaal:  
 
Door de WHO is het thema ‘New epidemics in occupational health’ opgenomen in het WHO  
Workers Health Program in 1992. De WHO planning group nam het initiatief  om informatie te 
verzamelen over vroege tekenen van werkgerelateerde gezondheidsproblemen die (nog) niet 
als echte epidemie worden beschouwd, maar wel gesignaleerd zijn als case reports, clusters of 
veranderingen in morbiditeittrends. Op een internationaal symposium in Helsinki werd deze 
informatie besproken [13]. Er werd gekozen voor een benaderingswijze die ligt tussen intuïtieve 
voorspellingen en wetenschappelijke observatie; een meer proactieve dan reactieve 
benadering. In Helsinki werden onderwerpen besproken als plotselinge onverklaarde sterfte op 
het werk, werkgerelateerde reproductiestoornissen, kanker door het werk en multiple chemical 
sensitivity. Ook meer strategische onderwerpen als communicatie over onzekere veiligheid en 
het onderzoeken van clusters van ziektes in een bepaald beroep of bedrijf(stak) kwamen aan 
de orde. 
 
Europese Unie: oprichting van het European Agency Occupational Health and Safety Risk 
Observatory in Bilbao (1996). Nieuwe arbeidsrisico’s worden verwacht door nieuwe 
technologieën, veranderende arbeidsorganisaties, feminisering van arbeid, veroudering, 
globalisering en toenemende werkdruk en informatieaanbod.’ Het is belangrijk deze nieuwe 
risico’s vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Vanuit het European Agency worden sinds 
2005 zogenaamde Expert Forecasts [2] gemaakt rond bepaalde thema’s zoals over physical 
risks, biological risks en psychosocial risks. 
 
Het Franse Eurogip maakte een overzicht van nieuwe arbeidsgerelateerde 
gezondheidsrisico’s op basis van een enquête en een literatuurstudie [14]. In dit rapport worden 
een aantal thema’s nader belicht zoals werkstress, de positie van mensen die op contractbasis 
diensten leveren (contractors), nieuwe communicatietechnieken en nanotechnologie. 
Geadviseerd wordt om de introductie van nieuwe technologieën en stoffen te koppelen aan 
onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten en preventiemethoden. Ook wordt 
aangedrongen op betere internationale informatie-uitwisseling om snel maatregelen te kunnen 
treffen.  
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In Nederland: 
 
Door het Verbond van Verzekeraars werd in 1998 een conferentie over nieuwe risico’s  
gehouden, waardoor het onderwerp in Nederland op de agenda werd gezet. Een verslag 
hiervan is te vinden in een themanummer van Economisch Statistische Berichten [7]. Hierin 
wordt het thema vanuit verschillende kanten belicht met bijdragen van onder meer Paul 
Schnabel (‘Over het verlangen naar zekerheid en de noodzaak van vertrouwen’), Arnold 
Heertje (‘Nieuwe Risico’s, een publiek-privaat probleem’) en Lucas Reijnders (‘de anatomie van 
nieuwe risico’s). 
 
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bracht naar aanleiding hiervan in 2001 advies 
uit. [15] Ze noemde nieuwe risico’s een in beleidsmatige zin precair onderwerp en in strategisch 
opzicht om verschillende redenen interessant. ‘Ze (nieuwe risico’s – red.) kunnen resulteren in 
collectieve, maar ook individuele bedreigingen. De oorzaken zijn moeilijk te achterhalen en dus 
is de verantwoordelijkheid ook moeilijk toe te delen. Vroegtijdig opsporen vereist nogal wat 
researchcapaciteit en een zware stand-by voorziening voor de detectie. Nieuwe risico’s zijn 
omgeven met onzekerheid. Onzekerheid over tijdstip, plaats, omvang, ernst en 
aangrijpingspunt. De gevolgen van blootstelling aan de risico’s slaan soms pas in de volgende 
generaties neer en investeringen leveren dan dus pas op de langere termijn iets op.’ Duidelijk is 
dat nieuwe risico’s hier veel breder besproken worden dan de arbeidsgebonden nieuwe 
risico’s.  
 
De Sociaal Economische Raad (SER) beperkt zich in een advies over Nieuwe Risico’s (2002) 
tot de arbeidsgebonden aspecten. [1] De Raad constateert dat er sprake is van een tekort aan 
kennis over de nieuwe arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s. Dit belemmert zowel de 
tijdigheid waarmee nieuwe risico’s kunnen worden gesignaleerd, als de effectiviteit waarmee 
gezondheidsschade die als gevolg van deze risico’s ontstaat, kan worden voorkomen en 
behandeld.  
 
De Raad constateert dat het beleid ten aanzien van de signalering van nieuwe risico’s zich met 
name richt op risico-inventarisatie en -evaluatie en op monitoring van beroepsziekten. 
Gelijktijdig dienen ook andere instrumenten te worden ingezet, zoals epidemiologisch 
onderzoek, ontwikkeling van vroegdiagnostiek en monitoring van kennis over nieuwe risico’s in 
nationaal en internationaal verband.   
 
Kennis van nieuwe risico’s acht de Raad ook van belang voor de preventie van eventuele 
gezondheidsklachten. Die kennis is nodig voor een adequate beoordeling van de ernst en 
omvang van nieuwe risico’s. Tevens is deze kennis nodig voor ontwikkeling en toepassing van 
effectieve preventieve maatregelen.  
 
Wat betreft de behandeling van arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten wordt opgemerkt dat 
er in de curatieve gezondheidszorg te weinig expertise bestaat. Er worden een aantal 
aanbevelingen gedaan richting ondernemingen, werknemers, brancheorganisaties en  
overheid. 
 
KnocoM, AStri: KennisInfrastructuur Nieuwe Arbeidsrisico’s (KINA), 2005. Voorstel voor een 
verbeterde signalering en verspreiding van kennis over nieuwe arbeidsrisico’s [16]. In opdracht 
van het Ministerie van SZW is door KnocoM en AStri in kaart gebracht hoe de signalering en 
kennisinfrastructuur van nieuwe arbeidsgerelateerde risico’s georganiseerd is. Ook 
adviseerden zij hoe dit verbeterd zou kunnen worden. Er worden twee, grotendeels 
gescheiden, processen onderscheiden: het signaleringsproces en het kennisproces. Het 
signaleringsproces verloopt niet optimaal omdat diverse partijen (werkgevers, werknemers, 
professionals in de Arbo-dienstverlening en de curatieve sector) geen direct belang lijken te 
hebben bij de signalering van nieuwe risico’s. Het kennisproces loopt stroef omdat een 
duidelijke ketenbenadering ontbreekt; er is sprake van een veelheid aan websites en er 
ontbreekt een centrale regie. 
 
Er worden vier samenhangende aanbevelingen gedaan:  

• Versterking van de signaleringsfunctie van het NCvB 

• Versterken van de regiefunctie van Arbo Platform Nederland 
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• Verdere ontwikkeling website www.arbo.nl 

• Inrichten Landelijk Expertise Netwerk (Nieuwe) Arbeidsrisico’s 
Op basis hiervan constateert Henk van Hoof, toenmalig Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid dat het niet opportuun is trajecten in te zetten specifiek voor nieuwe 
arbeidsrisico’s, maar dat het binnen bestaande structuren gerealiseerd kan worden (9 mei 2005  
aanbiedingsbrief rapport aan de Tweede Kamer). 
 
Een commissie van de Gezondheidsraad [5] heeft geadviseerd over de inhoud en toepassing 
van het voorzorgbeginsel (VZB) ook op het terrein van de arbeidsomstandigheden. De 
verschillende omschrijvingen van het VZB hebben vier elementen gemeen: een element van 
dreiging, een element van onzekerheid, een element van actie en een element van 
dwingendheid. Het VZB moet worden toegepast op vraagstukken die zich kenmerken door 
substantiële onzekerheid over  gevaren, blootstelling, aard en mate van risico e.d. waarbij er 
plausibiliteit van dreiging en oorzakelijk verband bestaat. Het zoeken van een redelijke balans 
tussen voortvarendheid en voorzichtigheid en een eerlijke verdeling van kosten en baten over 
groepen is daarbij een uitdaging. Monitoring van de effecten die zo nodig leiden tot 
beleidsaanpassingen vormen een  onderdeel van het omgaan met onzekere 
risicovraagstukken. 
 
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid [4] heeft geadviseerd over de 
verdeling van verantwoordelijkheden rond onzekere veiligheid. Hierin wordt bepleit dat de 
klassieke risicobenadering wordt aangevuld met het zogeheten ‘voorzorgbeginsel’. De 
aanvulling met het voorzorgbeginsel wordt beargumenteerd met de uitspraak dat ‘de 
kwetsbaarheid van mensen, samenleving en natuurlijke omgeving een proactieve omgang met 
onzekerheden eist’.   
 
In de klassieke risicobenadering was de kernvraag ‘hoe groot zijn de risico’s waarmee we 
worden geconfronteerd en hoe kunnen deze worden beheerst?’. In de nieuwe risicobenadering 
komt de vraag centraal te staan: ‘Hoe moeten we onze organisatie (c.q. de samenleving als 
geheel) zodanig inrichten dat de onzekerheden waarmee we worden geconfronteerd 
bespreekbare en zo mogelijk beheersbare risico’s worden?’. Het signaleren van nieuwe 
arbeidsgebonden gezondheidseffecten en het speuren naar ‘early warnings’ is een voorbeeld 
van het proactief zoeken naar potentiële risico’s en past binnen het door de WRR bepleite 
‘voorzorgbeginsel’. 
 
Uit het bovenstaande beknopte overzicht van internationale en nationale uitspraken komt naar 
voren dat de belangstelling voor het sneller en beter opsporen van nieuwe gezondheidsrisico’s 
sterk is gegroeid. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat het een proces zal zijn dat met veel 
onzekerheid is omgeven en waarbij het gaat om de balans tussen voortvarendheid en 
voorzichtigheid. De uitdaging zal steeds zijn gezondheidsschade door werk vroegtijdig te 
voorkomen zonder onnodige onrust te creëren. 
 

2.4 Opsporing van gezondheidsrisico’s door werk 

Er bestaan verschillende methoden waarmee het optreden van beroepsziekten in kaart wordt 
gebracht en waarbij soms ook nieuwe arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s worden 
opgespoord. Een aantal daarvan worden in dit hoofdstuk kort besproken.. Van de actieve 
NIOSH HHE benadering in de Verenigde Staten tot de “Waakzame Artsen Netwerken” in 
Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland en het actief zoeken naar ‘lost cases’ in Italië.  
 

2.4.1 NIOSH Health Hazard Evaluation (HHE) Program 

Het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) in de Verenigde Staten heeft 
sinds 1971 een programma om chemische, biologische of fysieke risico’s in het werk te 
identificeren. Op vijf verschillende locaties binnen de VS zijn multidisciplinaire teams 
gestationeerd die dit onderzoek kunnen uitvoeren op verzoek van werkgevers, werknemers of 
hun vertegenwoordigers of andere overheidsinstellingen. Deze teams bestaan uit artsen met 
verschillende achtergronden, arbeidshygiënisten, epidemiologen, technici, psychologen en 
statistici. Na een verzoek wordt vastgesteld hoe het beste kan worden gereageerd en 
afhankelijk van het soort probleem wordt specifieke expertise gemobiliseerd. Het blijkt dat 
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inschakeling van de teams vooral nuttig is bij de evaluatie van nieuwe problemen, zoals het 
optreden van ziektes met onbekende oorzaak of blootstelling aan stoffen of processen waar 
geen regelgeving voor bestaat.  
 
De kracht van het NIOSH HHE program zit in het snel in kunnen zetten van expertise en een 
breed aandachtsveld: niet alleen gericht op analyse en oplossing van het probleem in het 
betreffende bedrijf, maar wanneer dat nodig is ook in de bedrijfstak of de keten. 
Een ander sterk punt is de lage toegangsdrempel: bij onderzoek op verzoek van werknemers is 
bijvoorbeeld een aanvraag ingediend door ten minste drie werknemers voldoende, mits uit de 
eerste gesprekken blijkt dat er een serieus en waarschijnlijk werkgerelateerd 
gezondheidsprobleem bestaat. Ook de financiering van overheidswege maakt toegang tot het 
programma laagdrempelig. Hierdoor kan het onderzoek direct starten, kan door partijen niet 
selectief gezocht worden naar onderzoeksbureaus en blijven de rapportages niet beperkt tot 
het bedrijf. Na presentatie binnen het betrokken bedrijf (leiding en werknemers) worden de 
resultaten op de NIOSH website geplaatst. Sinds de start van het programma zijn meer dan 
13.000 HHE’s verricht.  
 

Popcorn disease 
 
In 2003 werd na melding van enkele gevallen van ernstige luchtwegproblemen bij  
medewerkers van een popcornfabriek een HHE uitgevoerd. De zeldzame longaandoening 
(bronchiolitis obliterans) bleek te berusten op blootstelling aan een vluchtige smaakstof: diacetyl 
(boteraroma). Daarom wordt deze werkgebonden longaandoening aangeduid als popcorn 
disease of boteraromalong.  
 
Na vaststellen van het verband zijn maatregelen getroffen om de blootstelling aan deze stof te 
beperken. Ook is een monitoring programma opgezet met periodieke longfunctiebepalingen bij 
de blootgestelde werknemers. Aan de producenten en gebruikers van deze smaakstof werd 
informatie over de gezondheidsproblemen verstrekt. Dit heeft ertoe geleid dat ook bij een 
Nederlandse producent van diacetyl onderzoek werd ingesteld en drie gevallen werden ontdekt 
[17] . 

 

2.4.2 Waakzame artsen netwerken 

2.4.2.1 The Health and Occupation Reporting Network (THOR)  

Groot-Brittannië kent een lange traditie op het terrein van de epidemiologie, die verwant is met 
intelligence: het verzamelen, analyseren en duiden van de informatie van de vijand. Ook op het 
terrein van beroepsziekten is intelligence georganiseerd. Naast de officiële registratie van 
beroepsziekten die voor compensatie in aanmerking komen en naast de al meer dan 150 jaar 
bestaande sterftestatistieken, waarbij ook het laatste beroep dat iemand heeft uitgeoefend 
vermeld staat, zijn een aantal elkaar aanvullende peilstations ingericht. THOR is een voorbeeld 
van een meldingssysteem van beroepsziekten op vrijwillige basis waarin door ongeveer 2.200 
artsen jaarlijks circa 24.000 gevallen elektronisch of per post gemeld worden.  
 
Binnen THOR bestaan een aantal peilstations met verschillende melders: 

• SWORD: Surveillance of work-related occupational respiratory diseases (longartsen) 

• EPIDERM: Occupational Skin Surveillance (dermatologen) 

• OPRA: Occupational Physicians Reporting Activity (bedrijfsartsen) 

• THOR-GP: The Health and Occupation Reporting Network- General Physicians 
(huisartsen) 

• MOSS: Musculoskeletal Occupational Surveillance Scheme (reumatologen) 

• SOSMI: Surveillance of Occupational Stress and Mental Illness (psychiaters) 

• SIDAW: Surveillance of Infectious Diseases At Work (infectieziektespecialisten) 

• OSSA & ENT: Occupational Surveillance Scheme for Audiological & Ear, Nose & 
Throat physicians (audiologen en KNO-artsen) 

 
Binnen dit netwerk kunnen snelle, actuele analyses plaatsvinden van trends in beroepsziekten 
en signalen van mogelijk nieuwe beroepsziekten.  
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2.4.2.2 Frans Nationaal Beroepsziekten Surveillance en Preventie Netwerk 

Het Franse nationale beroepsziekte surveillance en preventie netwerk: Réseau National de 
Vigilance et Prévention des Pathologies Professionelles (RNV3P) is een netwerk van 29 
klinieken van beroepsziekten die zijn gevestigd in ieder universitair medisch centrum. Patiënten 
kunnen naar deze klinieken verwezen worden door bedrijfsartsen, huisartsen of medisch 
specialisten. Naast gevallen waarbij sprake is van een duidelijke beroepsziekte die voor 
compensatie in aanmerking komt, worden ook veel patiënten verwezen waarbij het verband 
tussen blootstelling en gezondheidsklachten minder duidelijk is. In alle gevallen vindt een 
systematische beoordeling plaats met een goede karakterisering van de blootstelling en de 
ziekte. Dit wordt op gestandaardiseerde wijze ingevoerd in een centrale database die beheerd 
wordt door de Universiteit van Grenoble.  
 

2.4.2.3 NCvB: Nationale Beroepsziekteregistratie en Peilstations 

Het signaleren van arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s is sinds 1999 een belangrijke taak 
van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Belangrijke peilers hiervoor zijn de 
Nationale Beroepsziekteregistratie en de Peilstations.  
 
Nationale Beroepsziekteregistratie: sinds november 1999 zijn Arbo-diensten en bedrijfsartsen 
verplicht beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. De 
meldingen uit deze Nationale Beroepsziekteregistratie geven inzicht in het vóórkomen van 
beroepsziekten in Nederland en hebben vooral een signalerende functie. Ze kunnen worden 
gebruikt voor het ontwikkelen van activiteiten om beroepsziekten te voorkomen of voor nader 
onderzoek naar oorzaken en gevolgen van beroepsziekten. De waarde van het cijfermateriaal 
uit de Nationale Beroepsziekteregistratie wordt beperkt door onderrapportage en het ontbreken 
van gegevens over omvang van de risicopopulatie [18].   
 
Peilstations: bij een peilstation meldt een geselecteerde groep melders bepaalde 
beroepsziekten. Binnen de peilstations wordt intensief contact onderhouden met de melders 
om hun motivatie tot melden op peil te houden. Dat gebeurt onder meer via nieuwsbrieven en 
themabijeenkomsten. Zo bestaat een peilstation beroepshuidaandoeningen (dermatologen), 
beroepslongaandoeningen (longartsen) en een Peilstation Intensief Melden (PIM) 
(gemotiveerde bedrijfsartsen).  
 

2.4.3 Lost cases of Occupational Diseases 

Nadat men in Italië constateerde dat er discrepanties waren tussen het aantal officieel gemelde 
gevallen van beroepsziekten en het aantal dat verwacht zou mogen worden op grond van 
epidemiologische schattingen, is men actief gaan zoeken naar deze ontbrekende 
beroepsziekten (lost cases). Vanuit het Instituut voor Beroepsziekten van de Universiteit van 
Milaan is hiertoe in samenwerking met de regio Lombardije een project hierover gestart in het 
kader van een Europese aanbeveling

1
 . Naast toegenomen aandacht voor beroepsziekten in 

het reguliere geneeskunde onderwijs en in de bij- en nascholing aan huisartsen en medisch 
specialisten wordt op verschillende manieren informatie verzameld over lost cases: koppeling 
van gegevensbestanden over diagnoses en beroep, onderzoek in speciale ziekteregistraties, 
zoals het mesothelioomregister en de registratie van neusbijholtecarcinomen en identificatie 
van clusters. Een voorbeeld van die laatste aanpak is onderzoek naar een cluster van 
mesotheliomen op Sicilië. Daarbij kwam aan het licht dat een op asbest gelijkend mineraal – 
fluoradeniet - een rol speelde.  

                                                      
1
 Recommendation 2003/670/CE … it is necessary ’to promote the active contribution of the National Health System at 

the prevention of occupational diseases, in particular through an improved awareness of the occupational health 

physicians  and public health personnel of the need of an improvement of the knowledge on occupational diseases and 

their diagnosis’ 
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3. Signaaldetectie 
 
Nadenkend over mogelijke manieren om waakzaamheid over nieuwe gezondheidsrisico’s door 
werk (arbovigilantie) te organiseren, blijkt goed gebruik te kunnen worden gemaakt van 
ervaringen met geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie [19].  
 

Farmacovigilantie 
Naar aanleiding van de epidemie van invaliderende aangeboren misvormingen door het 
slaapmiddel thalidomide (Softenon) werden omstreeks 1970 in veel landen meldpunten voor 
vermoede bijwerkingen van geneesmiddelen ingericht. Men realiseerde zich dat bij toelating 
van een geneesmiddel nog niet alle bijwerkingen bekend hoeven te zijn, ondanks alle 
onderzoek dat hieraan voorafging. In Nederland ontstond het Bureau Bijwerking 
Geneesmiddelen, later overgegaan in stichting LAREB (Landelijke Registratie en Evaluatie 
Bijwerkingen Geneesmiddelen).  
 
Bij Lareb en vergelijkbare centra passeert voortdurend een diversiteit aan min of meer 
geloofwaardige signalen. Deze signalen moeten worden beoordeeld om na te gaan of er 
maatregelen genomen moeten worden. Dit proces heet farmacovigilantie: de wetenschap van 
het verzamelen, bewaken, onderzoeken en beoordelen van informatie over bijwerkingen van 
geneesmiddelen om schade bij gebruikers te voorkomen en om nieuwe risico’s van 
geneesmiddelen op te sporen. Het gaat dus om het opsporen en duiden van signalen, waarbij 
een signaal kan worden omschreven als een hypothese over een verband tussen een 
blootstelling en een gezondheidsprobleem, onderbouwd met gegevens en argumenten. 

 
Binnen de farmacovigilantie kunnen vier fasen worden onderscheiden: signaaldetectie, 
signaalversterking en signaalbevestiging en de fase van signaal naar actie.  

• Signaaldetectie: het opsporen van mogelijk relevante verbanden tussen 
werk/werkomstandigheden en gezondheidsklachten. In deze fase moeten in 
uiteenlopende informatiebronnen mogelijk relevante verbanden worden opgespoord. 
Een signaal bevat een hypothese over een mogelijk en gaat vergezeld van 
onderbouwende gegevens en argumenten. 

• Signaalversterking: voorlopige beoordeling van beschikbare gegevens en argumenten 
(evidence). In deze fase wordt ondersteunende informatie verzameld, bijvoorbeeld een 
toenemend aantal meldingen in eigen land of uit andere landen en bestudering van de 
(biologische) plausibiliteit van het signaal.  

• Signaalbevestiging: follow-up en nader onderzoek. In deze fase wordt door meer 
gedetailleerd literatuur, epidemiologisch en/of experimenteel onderzoek geprobeerd 
het mogelijke verband te onderbouwen. 

• Van signaal naar actie: communicatie, vervolgonderzoek en maatregelen. In deze fase 
wordt informatie over het signaal verspreid naar alle belanghebbenden, wordt zo nodig 
vervolgonderzoek geïnitieerd en/of interventie of preventiemaatregelen genomen. 

 
In dit hoofdstuk zal een aantal methoden worden besproken waarmee signalen van nieuwe 
gezondheidsrisico’s door werk kunnen worden opgespoord (signaaldetectie). Er bestaan 
verschillende methoden om mogelijke verbanden tussen werk/werkomstandigheden en 
gezondheidsklachten op te sporen. Het registreren van spontane meldingen van mogelijk 
relevante verbanden door (bedrijfs)artsen is een van de meest gebruikelijke, maar er zijn ook 
andere, eventueel aanvullende, methoden zoal: meldingen van werknemers, periodieke 
screening van literatuur, data mining in gegevensbestanden, koppeling van 
gegevensbestanden, actieve opsporing van gezondheidseffecten en secundaire analyse van 
patiëntengegevens die om andere redenen zijn verzameld. In het volgende hoofdstuk (4) wordt 
ingegaan op de fasen na detectie, samengevat als signaalmanagement. Dan gaat het dus 
vooral over verdere beoordeling van de gevonden signalen en mogelijk noodzakelijke 
vervolgstappen. 
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3.1 Spontane meldingen van mogelijk relevante verbanden 

Het registreren van “spontane” meldingen van mogelijk relevante verbanden door 
(bedrijfs)artsen is een van de meest gebruikelijke methoden om signalen op te sporen. Zeker 
als het gaat om mogelijke nieuwe verbanden is het belangrijk dat het systeem een groot bereik 
van potentiële melders kent; dus een nationaal of internationaal systeem waarin meldingen 
gedaan kunnen worden. Een melding heeft dan betrekking op een vermoeden van de melder 
dat er een verband bestaat tussen blootstelling in het werk en een bepaalde 
gezondheidsklacht.  
 
Het gaat ten behoeve van de opsporing van nieuwe risico’s vooral om onbekende, 
onverwachte verbanden met serieuze (leidend tot een ernstige aandoening, mogelijk blijvende 
beperkingen, ziekenhuisopname of overlijden) gezondheidsklachten. De meldingen moeten 
vrijwillig en vertrouwelijk gedaan kunnen worden, met respect voor privacy en medisch 
beroepsgeheim en met de mogelijkheid om zoveel mogelijk relevante informatie toe te voegen. 
Wanneer eenzelfde vermoeden over een verband wordt gemeld door meer dan één melder en 
onafhankelijk van elkaar, versterkt dat het signaal aanzienlijk. 
 
Hoewel een systeem van spontane meldingen een effectieve manier is om gegevens te 
verkrijgen, heeft het ook beperkingen. Bij het melden kunnen allerlei vormen van vertekening 
(bias) optreden, onderrapportage is een probleem en bij het publiceren van case reports spelen 
privacyaspecten een rol. Grote zorgvuldigheid is nodig om de vertrouwelijkheid van de 
gegevens te bewaken en betrokkenheid van de melders te behouden.    
 

Neurologische uitval bij varkensslachters (PIN) 
 
In de Mayo Clinic, een toonaangevend academisch ziekenhuis in de Verenigde Staten met 
vestigingen in Arizona, Florida en Minnesota, werden eind 2007 12 mannen opgenomen met 
een onverklaarbare neurologische aandoening met klachten variërend van krachtsverlies en 
gevoelsstoornissen van armen en benen tot verlammingsverschijnselen. Door oplettendheid 
van gezondheidszorgpersoneel werden vastgesteld dat ze allen leden aan  nieuwe ziektebeeld, 
dat Progressieve Inflammatoire Neuropathie (PIN) werd genoemd [20].   
 
Het bleek te gaan om varkensslachters, die op  één afdeling van één bedrijf werken. Ze waren 
overgegaan op een nieuwe methode om varkenskoppen te verwerken. Daarbij werd het 
hersenweefsel uit de schedel werd geblazen met behulp van een hogedrukspuit in het 
achterhoofdsgat. Inademing van een aërosol met deeltjes hersenweefsel lijkt de meest 
waarschijnlijke oorzaak van de aandoening, waarvan nog niet duidelijk is of het gaat om een 
immunologisch of infectieus proces.  
 
Toen de mogelijke oorzaak duidelijk werd, is onmiddellijk gestopt met deze werkmethode, 
waarna zich geen nieuwe gevallen meer hebben ontwikkeld. Ook in twee andere slachterijen 
werd zo gewerkt en ook daar waren mensen met neurologische klachten vastgesteld. Alle 
neurologen in de Verenigde Staten werd gevraagd alert te zijn op deze nieuwe aandoening en 
dit zonodig te melden. 

 

3.1.1  door Bedrijfsartsen 

Als specialist op het terrein van arbeid en gezondheid mag van bedrijfsartsen verwacht worden 
dat zij signalen over nieuwe, ongewenste bijwerkingen van arbeid kunnen signaleren. Ze doen 
dit door het melden van gesignaleerde verbanden in de Nationale Beroepsziekteregistratie, 
maar ook nogal eens door een vraag te stellen via de helpdesk van het NCvB. Jaarlijks 
beantwoorden de beroepsziektespecialisten van het NCvB circa 800 vragen, voor 60% 
afkomstig van bedrijfsartsen. Een aantal keren per jaar hebben deze betrekking op mogelijk 
nieuwe verbanden tussen gezondheidsklachten en werk.  
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Bedrijfsartsen signaleerden nieuw beroepsziekten 
 
De bedrijfsarts Stumphius beschreef in 1969 dat 22 van de 25 patiënten met mesothelioom die 
in 1962-’68 op Walcheren gediagnosticeerd waren, werkzaam waren geweest bij een grote 
scheepswerf, vooral door werk als isoleerder of scheepstimmerman  met een aanzienlijke 
asbestblootstelling. De ernstige medische gevolgen van asbestblootstelling werden hierdoor 
ook in ons land duidelijk op de kaart gezet [20]. 
 
Van den Bogart (1990) kwam patiënten met extrinsieke allergische alveolitis op het spoor die in 
de champignonteelt veel schimmelsporen inademden. Dit is in samenwerking met longartsen 
verder uitgezocht. Zijn proefschrift over de Champignonkwekerslong heeft geleid tot 
preventieve acties in deze sector [21].  
 
Elders (1999) beschreef een paralyse van een schouderspier door druk van de 
steigerelementen op de nervus thoracicus longus; ook rek van de zenuw speelt een rol. Ter 
preventie is voor steigerbouwers een gepatenteerde schouderbeschermer ontwikkeld is [22].  

 
In tegenstelling tot Groot-Brittannië bestaat er in Nederland niet de mogelijkheid om apart 
melding te maken van vermoedens over nieuwe verbanden tussen werk/werkomstandigheden 
en gezondheid. In Groot-Brittannië bestaat binnen het in hoofdstuk 2 besproken THOR (The 
Health and Occupation Reporting Network) het onderdeel THOR-Extra waar alle deelnemers 
aan THOR melding kunnen maken van interessante en nieuwe verbanden tussen blootstelling 
en werk. Wordt een bepaald verband vaker dan eenmaal gemeld, dan kunnen melders met 
elkaar in contact gebracht worden om na te gaan of mogelijk sprake is van een relevant 
signaal. 
 
Voordelen: 
Bedrijfsartsen hebben toegang tot de arbeidsplek en hebben kennis van de relatie tussen 
arbeidsbelasting en gezondheidsklachten.  
 
Beperkingen: 
Onderrapportage waarvan de omvang niet bekend is en die vele oorzaken kent. Werknemers 
gaan niet met hun werkgerelateerde klacht naar een arts. Huisartsen en medisch specialisten 
zijn niet gericht op werk of werkomstandigheden als oorzaak van een klacht. Werknemers 
komen niet bij de bedrijfsarts met hun klacht, zeker als die geen aanleiding geeft tot (langdurig) 
verzuim. Soms ook uit eigen keus en daarnaast heeft circa een miljoen werkende mensen 
geen bedrijfsarts, bijvoorbeeld omdat ze als uitzendkracht of als zelfstandige werken. Ook de 
bedrijfsarts herkent niet altijd dat een klacht werkgerelateerd is. Wordt de klacht wel als 
werkgerelateerd herkend, dan wordt dit nog niet altijd gemeld, onder andere door tijdgebrek, 
door vrees voor juridische problemen of gebrek aan motivatie. 
 

3.1.2 door Huisartsen 

Op verschillende manieren kunnen gegevens van huisartsen benut worden voor de signalering 
van nieuwe beroepsziekten: ‘spontane meldingen’ van bijzondere gevallen of clusters en via 
secundaire analyse van huisartsenregistraties, zoals hieronder beschreven. In Groot-Brittannië 
zijn binnen THOR goede ervaringen opgedaan met meldingen van beroepsziekten door 
huisartsen: THOR-GP (The Health and Occupation Reporting Network in General Practice) 
[23]. Dit wordt waarschijnlijk bevorderd doordat veel huisartsen in Groot-Brittannië in 
tegenstelling tot in Nederland ook bedrijfsgezondheidskundige taken in hun praktijk uitvoeren. 
Incidenteel worden via de helpdesk van het NCvB en via werkgroepdiscussies bijzondere 
gevallen of clusters door huisartsen gemeld. 
 
Voordelen: 
De toegang tot de huisartsenzorg is laagdrempelig waardoor ook zelfstandigen en 
gepensioneerden met gezondheidsproblemen bij de huisarts komen.  
 
Beperkingen: 
Huisartsen zijn minder gericht op werk of werkomstandigheden als oorzaak van 
gezondheidsproblemen dan bedrijfsartsen. 
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3.1.3 door Medische specialisten 

Er zijn in Nederland weinig medische specialisten die gespecialiseerd zijn in de klinische 
arbeidsgeneeskunde. Alleen bij dermatologen, allergologen en longartsen is dit soms het geval. 
In Groot-Brittannië bestaan binnen THOR verschillende registraties door medisch specialisten 
zoals longartsen, dermatologen, reumatologen, infectieziekteartsen, KNO-artsen/audiologen en 
psychiaters. In andere landen bestaan voorzieningen voor tweedelijns Arbozorg, zoals 
klinieken voor beroepsziekten. Hier kunnen mensen bij wie gedacht wordt aan een verband 
tussen werk en gezondheidsklachten nadere onderzocht worden. Vaak is dit ook gekoppeld 
aan een claim in een compensatiesysteem voor beroepsziekten.  
 
Voordelen: 
Een melding vanuit medische specialisten is met betrekking tot de medische diagnostiek 
meestal completer dan bij een melding vanuit bedrijfs- of huisartsen. Vaak is er ook al 
verdergaand onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken, zoals bij werkgebonden allergische 
huid- of luchtwegaandoeningen.  
 
Beperkingen: 
Medische specialisten met een aantoonbare interesse in werk zijn zeldzaam. Uitgebreide 
diagnostiek met contact-allergologisch onderzoek  of provocatietesten wordt echter slechts bij 
uitzondering gedaan in verband met het ontbreken van structurele financiering voor dit soort 
onderzoek.  
 

3.2 Meldingen door werknemers  

Door meldingen door werknemers kunnen signalen van mogelijk nieuwe beroepsziekten 
worden verkregen. Bij de melding van bijwerking geneesmiddelen door patiënten heeft men 
hier goede ervaringen mee opgedaan [24, 25]. Ook in de Verenigde Staten kunnen meldingen 
van werknemers leiden tot de start van onderzoek naar nieuwe gezondheidseffecten van werk 
via het al in hoofdstuk 2 besproken NIOSH Health Hazard Evaluation Program.  
 
Voordelen: de meest betrokken persoon is de primaire informatiebron 
 
Beperkingen: kans op irrelevante informatie (‘ruis’) die gefilterd dient te worden. 
 

3.3 Periodieke screening van literatuur 

Systematische periodieke literatuur searches in de grote wetenschappelijke 
literatuurbestanden. Nadat uit trefwoorden een goede zoekstrategie is opgesteld wordt 
periodiek in bijvoorbeeld Medline (PubMed) gezocht. De opbrengst kan automatisch via e-mail 
updates worden verkregen. In het kader een voorbeeld van de door het NCvB ontwikkelde 
zoekstrategie die wordt gebruikt bij het opsporen van nieuwe gezondheidsrisico’s op het terrein 
van arbeidsgebonden reproductiestoornissen.  
 

Zoekstrategie uitkomsten van zwangerschap en werk: 
 
”Pregnancy Outcome”[MeSH] OR “Abortion, Spontaneous”[MeSH] OR “Labor, 
Premature”[MeSH] OR “Infant, Low Birth Weight”[MeSH] OR “Infant, Very Low Birth 
Weight”[MeSH] OR “Abnormalities”[MeSH] OR “Nervous System Malformations”[MeSH] OR 
“Fetal Death”[MeSH] OR “Gestational Age”[MeSH] OR “Infant, Small for Gestational 
Age”[MeSH] OR “Pregnancy Complications”[MeSH] OR Pregnancy complication* [all fields] 
AND 
”Occupational Exposure”[MeSH] OR “Occupations”[MeSH] OR “Employment”[MeSH] OR 
“Workload”[MeSH] OR “Work”[MeSH] OR “Workplace”[MeSH] 

 
Een dergelijke zoekactie levert periodiek (elk jaar, half jaar) een set nieuwe wetenschappelijke 
artikelen op die door op het onderwerp deskundige mensen moeten worden beoordeeld op 
relevantie. Bij nieuwe mogelijke verbanden zal daarbij vooral ook gelet worden op case reports 
en analyses van clusters van gezondheidsrisico’s door werk. Deze literatuurgegevens moeten 
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zo mogelijk in verband gebracht worden met gegevens uit andere bronnen (zoals informatie op 
algemene en specifieke websites, meldingen op conferenties, meldingen in netwerken van 
experts, vragen uit het veld via helpdesk of andere kanalen). Uiteindelijk wordt de informatie 
samengevat en besproken. 
 
Voordelen: 
Systematische actuele overzichten van internationale wetenschappelijke artikelen waardoor up-
to-date kennis over gezondheidsrisico’s door werk beschikbaar is.  
 
Beperkingen: 
Er gaat vaak nogal wat tijd overheen voordat een over een signaal geschreven wordt in de 
wetenschappelijke literatuur (case report, cluster report e.d.).  
De zogenaamde ‘grijze literatuur’ is lastig te ontsluiten. Het gaat hierbij om rapporten en andere 
publicaties die niet in de wetenschappelijke tijdschriften terecht komen, maar wel degelijk 
relevant kunnen zijn.  
 

3.4 Data mining in gegevensbestanden 

Een methode die in de farmacovigilantie zijn nut al heeft bewezen is data mining in bestaande 
databases. Door met speciaal ontwikkelde methoden databases regelmatig te doorzoeken op 
disproportionele associaties, kunnen nieuwe signalen gegenereerd worden. Dit wordt wel 
omschreven als geautomatiseerde kwantitatieve signaaldetectie met de volgende kenmerken: 
is geschikt voor analyse van (extreme) grote aantallen combinaties van blootstelling en gevolg;  
kan automatisch combinaties selecteren die interessant zijn met behulp van kwantitatieve 
disproportionaliteit; 

• maakt zoeken in specifieke sets van gegevens mogelijk; 

• kost weinig menskracht; 

• kent geen onderzoekers bias; 

• is objectief, transparant en reproduceerbaar; 

• is flexibel en gemakkelijk aan te passen; 

• is geschikt voor exploratief onderzoek in databases. 

•  
Voordelen: 
Maakt het mogelijk hypothesen over nieuwe verbanden tussen blootstelling en gezondheid te 
genereren binnen bestaande gegevensbestanden op een snelle, goedkope, objectieve en 
reproduceerbare manier. 
 
Beperkingen: 
Er is geen informatie over de grootte van de risicopopulatie 
De kwaliteit van het signaal hangt sterk af van de kwaliteit van de rapportage en van de melder 
(toepassing van richtlijnen, codering, diagnostiek, bepaling van expositie etc.) 
Er kan geen uitspraak gedaan worden over causaliteit zonder uitgebreide beoordeling van het 
verband en nadere onderzoek  

Data mining in Franse database van beroepsziekten 
 
Bonneterre heeft data mining met succes toegepast op de RNV3P (Réseau National de 
Vigilance et Prévention des Pathologies Professionnelles), de Franse database waarin alle 
rapportages van beroepsziekten zijn opgenomen.[3]  
 
Hij berekende proportional reporting ratios (PPR) voor alle gemelde combinaties van 
gezondheidsklachten en gerapporteerde risico’s die vaker dan tweemaal voorkwamen. De 
PPR is gelijk aan de verhouding tussen de waarschijnlijkheid van het hebben van een 
specifieke gezondheidsklacht bij een specifieke blootstelling en de waarschijnlijkheid van het 
hebben van de specifieke gezondheidsklacht bij blootstelling aan elk ander risico’s dan de 
specifieke blootstelling.  
 
Tussen 2001 en 2005 werden 24.785 rapporten van de RNV3P geanalyseerd. Hierbij werden 
3830 combinaties gevonden waarvan 47% recht gaven op compensatie. Hiervan werden 1344 
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verschillende combinaties van ziekte en blootstelling meer dan twee maal gerapporteerd, 
waarvan 922 recht gaven op compensatie en 422 niet.  
 
Bij 162 hiervan voldeed de berekende PPR aan de vooraf gestelde criteria en was dus hoger 
dan verwacht. Deze 162 vormen dus mogelijk een signaal en moeten verder worden 
geanalyseerd.  
 
Dat gebeurt momenteel onder meer met het verband tussen trichloorethyleen en niertumoren, 
larynxkanker en asbest en sarcoïdose en stofblootstelling. Bonneterre concludeert dat de 
toepassing van data mining methoden voor het signaleren van mogelijk nieuwe beroepsziekten 
veelbelovend lijkt en nader moet worden onderzocht. 

 

3.5 Koppeling van gegevensbestanden 

In Scandinavische landen is via de koppeling van gegevens (‘record linkage’) van bijvoorbeeld 
kankerregistratie en personeelsbestanden veel bekend geworden over nieuwe 
arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s. In Nederland stuit dit soort onderzoek op 
uitvoeringsproblemen in verband met privacyaspecten. De Raad voor Gezondheidsonderzoek 
(RGO) adviseerde recent om de koppeling van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek 
zoveel mogelijk te bevorderen binnen de grenzen van de privacywetgeving [26]. Om 
risicofactoren voor ziekten te onderzoeken kan gebruik worden gemaakt van beschikbare 
gegevens over de volksgezondheid in Nederland. Koppeling van gegevens door gebruik te 
maken van het burgerservicenummer (BSN) zal de kwaliteit en doelmatigheid van dit soort 
onderzoek aanmerkelijk kunnen bevorderen. In verband met de privacybewaking bepleit de 
RGO voor de koppeling van gegevens uit de verschillende bestanden een ‘trusted third party’ in 
te stellen, een instantie die onafhankelijk is van de gegevensbeheerders en van de 
onderzoekers die de gekoppelde gegevens gaan gebruiken.  
 
Voordelen: 
Beschikbaarheid van grote databestanden met unieke gegevens over karakteristieken van 
werk en van gezondheidsparameters. 
 
Beperkingen: 
Privacy aspecten en het risico op vals positieve uitkomsten. Wanneer namelijk in 
gegevensbestanden wordt gezocht zonder voorafgaande hypothese over een mogelijk 
verband tussen een specifieke oorzaak (bijv. chemische stof of beroep) en een specifiek effect 
(bijv. ziekte, afwijking) wordt dit een epidemiologische fishing expedition genoemd. Uit 
onderzoek is bekend dat fishing expeditions vaak vals positieve resultaten opleveren [27].   
 

3.6 Actieve opsporing van gezondheidseffecten 

Actieve opsporing van gezondheidseffecten bij specifieke, goed gedefinieerde risicogroepen is 
een elegante, maar arbeidsintensieve onderzoek methode. Het kan uitgevoerd worden in de 
vorm van een cohortonderzoek naar aanleiding van een vermoeden op een 
gezondheidsprobleem. Het kan ook meer proactief worden ingezet als een vorm van post-
marketing surveillance: na introductie van een nieuwe stof of nieuwe werkmethode wordt de 
gezondheid van de groep werkenden gevolgd.  
 
Ook kan een project worden opgezet met actieve opsporing van gevallen (active case finding). 
Hierbij gaat het vooral om kwantificering van bekende effecten, vaak gekoppeld aan 
preventiemaatregelen. In Nederland is op deze manier onderzoek gedaan naar het voorkomen 
van silicose bij werknemers in beroepen in de bouw met een relevante blootstelling aan 
kwartshoudend stof bij natuursteenbewerkers, voegenslijpers, asfaltfrezers [28]. Ook in de 
bakkerijbranche is onderzoek gedaan naar bakkersastma waarbij op getrapte wijze actief 
gevallen worden opgespoord: eerst een vragenlijstonderoek naar gezondheidsklachten waarna 
degenen met astma gerelateerde gezondheidsklachten verder werden onderzocht. [29] 
 
Voordelen: 
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De blootstelling van de werkenden kan goed gekarakteriseerd worden en er kan naar 
specifieke gezondheidseffecten worden gezocht, waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid 
goed is. 
 
Nadelen: 
Vaak zijn grote groepen nodig (vooral bij betrekkelijk zeldzame gezondheidseffecten) en een 
lange follow-up tijd om tot betrouwbare uitspraken te kunnen komen. 
Kostbare vorm van onderzoek. 
 

Allergie voor biologische bestrijdingsmiddelen 
 
Onder paprikatelers in Nederland ontstond enige onrust omdat er veel personeel last had van 
mogelijk met het werk verband houdende loopneuzen, niesbuien, rode ogen en benauwdheid. 
Bij een aantal van hen was een allergische rhinitis (‘hooikoorts’) of astma vastgesteld, waardoor 
sommigen hun beroep hadden moeten opgeven. De brancheorganisatie vroeg daarom de 
afdeling Allergie van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam onderzoek te doen.   
 
De onderzoekers vonden  bij ruim 40% van de paprikawerkers werkgebonden rhinitis; bij 26% 
conjunctivitis en bij 12% astma. Uit de allergietesten bleek 34,5% gevoelig voor paprikapollen 
maar ook, tamelijk onverwacht, 23,3% voor roofmijt [30]. Deze roofmijt verzorgt de biologische 
bestrijding van insecten, maar afvalproducten van de roofmijt dwarrelen op en kunnen worden 
ingeademd. Adembescherming werd bij deze biologische bestrijdingsmethode zelden gebruikt 
[31] .  
 
Na het onderzoek werd de stofbeheersing in kassen verbeterd. Ook werden met succes 
hommels ingezet om het stuifmeel van plant naar plant te verplaatsen. Zodoende was het 
mechanisch in trilling brengen van de planten dat leidt tot het vrijkomen van wolken stuifmeel 
niet meer nodig. 
 
Dit onderzoek illustreert het belang van participatie van praktijkmensen bij het signaleren, 
agenderen en beheersen van arbeidsgebonden gezondheidsproblemen.  

 

3.7 Secundaire analyse van patiëntengegevens  

3.7.1 LINH/NIVEL database 

Het elektronisch medisch dossier van huisartsen is een continue bron van gegevens over 
gezondheidsklachten, medicatie, aantal contacten met de huisarts en verwijzingen. Wanneer 
dit gekoppeld wordt aan informatie over het beroep kan een beeld verkregen worden van het 
voorkomen van gezondheidsklachten bij specifieke beroepen. Het Landelijk Informatie Netwerk 
Huisartsenzorg (LINH) is een huisartsensysteem dat voor dergelijk onderzoek gebruikt kan 
worden.  
 
Het LINH omvat de gegevens van ongeveer 85 geautomatiseerde huisartsenpraktijken met 
bijna 340.000 ingeschreven patiënten [32]. Tot nu toe wordt daarin niet geregistreerd welk 
beroep mensen uitoefenen. Maar in het kader van een Nationale Studie naar Ziekten en 
Verrichtingen in de Huisartsenpraktijk wordt wel informatie verzameld over het beroep 
(codering volgens de CBS-methodiek). Deze studie werd voor het laatst in 2005 uitgevoerd.  
 

Monitoring arbeid en gezondheid via de huisartsenpraktijk 
 
Om na te gaan wat de bruikbaarheid kan zijn van een koppeling van huisartsgegevens met het 
beroep is door NIVEL en NCvB een pilotstudie uitgevoerd [33]. Hieruit blijkt dat er een goed 
beeld ontstaat wanneer het gaat om frequent voorkomende beroepen en frequent 
voorkomende ziektebeelden.  
 
Zo blijken bij schoonmakers duidelijk meer luchtwegproblemen voor te komen, bij boeren meer 
handeczeem en bij docenten meer psychische aandoeningen. Dit komt overeen met elders 
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gerapporteerde risico’s. Voor een analyse in minder frequent voorkomende beroepen is het 
systeem niet geschikt; zo waren in de LINH slechts 121 bakkers geregistreerd, waardoor deze 
groep te klein is voor betrouwbare analyses. Ook voor het opsporen van zeldzame 
aandoeningen is de risicopopulatie vrijwel altijd te klein. 
 
Wel lijken de huisartsennetwerken zinvol bij het opsporen van specifieke gezondheidsklachten 
t.g.v. een bepaalde blootstelling (gezondheidsklachten na milieublootstelling zoals bij de 
vuurwerkramp in Enschede) of in een bepaalde regio (gevolgen van het optreden van 
dierziekten in bepaald gebied, zoals varkenspest, MKZ of vogelgriep). 

   
Voordelen: 
Iedere Nederlander staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk waardoor prevalenties van 
aandoeningen in specifieke beroepsgroepen berekend kunnen worden en vergeleken kunnen 
worden met andere beroepsgroepen en de totale beroepsbevolking. 
 
Bij huisartsen speelt, anders dan bij bedrijfsartsen geen verstrengeling van het medisch belang 
van de werknemer en het belang van de werkgever. Ook zelfstandigen en mensen die moeilijk 
toegang hebben tot de bedrijfsgezondheidszorg, hebben drempelloos toegang tot 
huisartsenzorg.  
 
Er kan gebruik gemaakt worden van het LINH, een landelijk representatieve steekproef van 
elektronische dossiers van huisartsenpraktijken; hierdoor is het mogelijk eenvoudig en efficiënt 
gegevens over arbeid en gezondheid te verzamelen. 
Het systeem is eenvoudig uit te breiden naar risicogebieden, bijvoorbeeld gericht op opsporing 
van zoönosen.  
 
Beperkingen: 
Huisartsen hebben in het algemeen weinig focus op werkomstandigheden als oorzaak van 
ziekten, mede door de scheiding van behandeling en controle in het Nederlandse zorgsysteem. 
Dit is een belemmering bij de ‘spontane meldingen’ van bijzondere gevallen en clusters, maar 
geldt niet voor de secundaire analyses van het huisartsenregistratiesysteem. 
 
De LINH is minder geschikt voor zeldzame ziektes en minder frequent voorkomende beroepen, 
ondanks de bronpopulatie van ca. 340.000 mensen.  
 
Gegevens over het beroep worden niet standaard geregistreerd, waardoor een extra stap 
nodig is om dit te achterhalen. Meer precieze gegevens over de blootstelling dan de ‘job title’ 
zijn via dit systeem niet te verkrijgen. 
 
Secundaire analyses leveren geen incidentiegegevens op van werkgerelateerde 
aandoeningen, maar attributieve risico’s door werkgerelateerde factoren in bepaalde beroepen. 
 

3.7.2 Andere potentiële gegevensbestanden 

Naast de NIVEL/LINH registratie bestaan ook andere potentiële bronnen van informatie over 
beroepsziekten zoals doodsoorzakenstatistieken, ziekteregistraties, mesothelioomregister of 
UWV-bestanden. Aan het secundaire gebruik van deze bestanden blijken bij nadere 
beschouwing nog verschillende nadelen te kleven. 
 
Doodsoorzakenstatistiek: in Nederland worden geen gegevens over het uitgevoerde 
werk/beroep op het doodsoorzakenformulier vermeld. In Groot-Brittannië  
(http://www.hse.gov.uk/statistics/overall/ohsb0203.pdf) is dit al meer dan 150 jaar wel het geval. 
Dit lijkt een goede informatiebron, maar door de toenemende wisseling van beroepen en 
werkzaamheden binnen een arbeidsleven is het ook een steeds minder relevante bron van 
informatie. Daarom is er onvoldoende reden om in Nederland te pleiten voor vermelding van 
het beroep op het doodsoorzakenformulier. 
 
Ziekteregistraties: deze bevatten vaak geen informatie over werk of werkomstandigheden of 
over blootstelling. Weliswaar is de informatie al beschikbaar en dus zou analyse relatief snel en 
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goedkoop kunnen, maar de registraties zijn niet opgezet voor het doel waar je ze in tweede 
instantie voor zou willen gebruiken. Dat beperkt vaak de analysemogelijkheden. 
 
Mesothelioomregister: in de meeste gevallen van mesothelioom wordt een beroep gedaan op 
het Instituut Asbest Slachtoffers (IAS). Bij de claimbeoordeling door het IAS wordt naast 
verificatie van de diagnose de blootstelling aan asbest in het verleden systematisch in kaart 
gebracht. Deze gegevens worden echter niet in een database ingevoerd, waardoor ze slechts 
voor individuele gevalsbeoordeling en niet voor epidemiologisch onderzoek beschikbaar zijn; 
ook wordt hiermee de zogenaamde Asbestkaart, met een overzicht van werkzaamheden en 
beroepen met asbestexpositie in het verleden, niet geactualiseerd. 
 
UWV dossiers: In dossier van bijvoorbeeld WIA-beoordelingen is de medische 
geschiedenis/diagnose bekend en worden ook gegevens over het werk verzameld. Deze 
gegevens zijn echter niet eenvoudig voor analyses beschikbaar.
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Methode Bronnen  Voordelen Beperkingen 

Spontane 
meldingen 

Algemeen  Effectief, continu, snel, relatief goedkoop en kan een groot gebied bestrijken (alle 
werkenden, alle blootstellingen, alle gezondheidsklachten) 

Het gaat om vermoedens 

Onderrapportage en mogelijke bias 

Weinig gevoelig voor verbanden met een lange latentietijd 

Weinig informatie over de grootte van de groep at risk (noemer) 

Geen bewijs van causaliteit 

Vaak nader onderzoek nodig 

Door Bedrijfsartsen Toegang tot de werkplek, kennis van relatie arbeid - gezondheid Onderrapportage door uiteenlopende oorzaken 

Door  Huisartsen Laagdrempelige toegang, zien ook patiënten die geen bedrijfsarts hebben   Weinig gedetailleerde informatie, minder gericht op werk als 
oorzaak van gezondheidsklachten 

Door  Medisch specialisten Complete medische informatie Vaak weinig gericht op werk als oorzaak van gezondheidsklachten 

Door  Werknemers  Informatie van meest direct betrokkenen Door gebrek aan kennis van de relatie werk en gezondheid grotere 
kans op irrelevante informatie  

Periodieke 
screening van 
literatuur  

Wetenschappelijke literatuur 
databases 

Systematisch, actueel overzicht internationale wetenschappelijke artikelen Naijlen van informatie 

Grijze literatuur is lastig te ontsluiten 

Data mining Gegevensbestanden zoals 
registraties van meldingen 

Maakt het mogelijk hypothesen over nieuwe verbanden tussen blootstelling en 
gezondheid te genereren binnen bestaande gegevensbestanden op een snelle, 
goedkope, objectieve en reproduceerbare manier. 

Geen informatie over grootte risicopopulatie 

Kwaliteit van het signaal hangt sterk af van de kwaliteit van de 
rapportage en van de melder  

Geen uitspraak mogelijk over causaliteit zonder uitgebreide 
beoordeling van het verband en nadere onderzoek 

Actieve opsporing Werknemers  Blootstelling van werkenden kan goed gekarakteriseerd worden 

Er kan naar specifieke gezondheidseffecten worden gezocht, waardoor de kwaliteit 
en betrouwbaarheid goed is. 

Vaak zijn grote groepen nodig (vooral bij betrekkelijk zeldzame 
gezondheidseffecten) en een lange follow-up tijd om tot 
betrouwbare uitspraken te kunnen komen. 

Kostbare vorm van onderzoek. 

Secundaire 
analyse andere 
bronnen 

E-dossiers huisartsen Geen vertekening van info door belangenverstrengeling Blootstelling vaak alleen af te leiden uit beroep, dus zeer algemeen 

 Doodsoorzaak 

statistieken 

Al beschikbaar Geen informatie over beroep op formulier waarop doodsoorzaak 
wordt vermeld 

 Ziekteregistraties  Informatie is al beschikbaar, dus relatief snel en goedkoop. Niet opgezet met doel waarvoor ze nu gebruikt worden en dus is 
niet elke analyse mogelijk. 

 Mesothelioomregister  Al beschikbaar Geen informatie over blootstelling opgenomen in database 

 UWV dossiers Systematische vastlegging van gegevens over arbeid en gezondheid Moeilijk elektronisch te ontsluiten 

 

Tabel 2: Verschillende bronnen van informatie voor de opsporing van nieuwe gezondheidsrisico’s door werk met voordelen en beperkingen 



 25 

4. Signaalmanagement 
 

4.1 Methoden voor signaalversterking 

Nadat mogelijke verbanden tussen werk/werkomstandigheden en gezondheidsklachten zijn 
gemeld of gevonden, moet eerst een voorlopige beoordeling worden gemaakt van de 
beschikbare informatie. Zo moet de relevantie van een signaal worden vastgesteld. Hierbij 
kunnen onder meer de volgende afwegingen een rol spelen: 

• Early warning. Het signaal zou moeten leiden tot een snelle alarmering bij betrokken 
partijen (serieus probleem met duidelijke preventieve mogelijkheden)  

• Maatschappelijk perspectief: het signaal vraagt snel ingrijpen van de overheid omdat 
het bijvoorbeeld een veel voorkomende werksituatie of blootstelling betreft en de 
risicogroep groot is, omdat het gaat om een ernstig gezondheidsprobleem of omdat 
het aantal gemelde gevallen snel stijgt. 

• Interessant signaal vanuit wetenschappelijk of educatief oogpunt. 
 

Bij signaalversterking gaat het enerzijds om de follow-up van individuele gevallen, waarbij het 
hieronder beschreven vijfstappenplan kan worden gebruikt: 
 
Stap 1. Vaststellen van gezondheidsschade. Allereerst moet de ziekte worden geobjectiveerd; 
door eigen onderzoek en door het opvragen van gegevens en overleg met huisarts of specialist 
moet inzicht in de precieze aard en beloop van de aandoening worden verkregen. 
 
Stap 2. Vaststellen van relatie met arbeid. Vervolgens dient te worden nagegaan welke relatie 
mogelijk is tussen deze ziekte en het werk. Interpretatie van resultaten van epidemiologisch 
onderzoek speelt hier een belangrijke rol. 
 
Stap 3. Vaststellen van de blootstelling. Door een systematische chronologische 
arbeidsanamnese, afgenomen door iemand die goed op de hoogte is van de 
arbeidsomstandigheden in het betreffende beroep, nu en in het verleden, kan een inschatting 
van de blootstelling worden verkregen. Van belang is de relatie tussen de gezondheidsklachten 
en de blootstelling in de tijd: verdwijnen klachten na beëindiging van de blootstelling? 
Verergeren klachten in de loop van de werkweek? Zijn de klachten ontstaan in aansluiting op 
een verandering in het werk? Klopt de latentietijd met datgene wat hierover bekend is? Soms is 
het nodig onderzoek op de werkplek te laten uitvoeren of de oude werksituatie te reconstrueren 
in samenwerking met een specialist op het terrein van de arbeidsomstandigheden zoals een 
arbeidshygiënist. In andere gevallen is het mogelijk en wenselijk om de ziekteverschijnselen te 
provoceren zoals bij de diagnostiek van beroepsastma, beroepshuidaandoeningen en in een 
aantal gevallen bij beroepsaandoeningen van het bewegingsapparaat. 
 
Stap 4. Zijn er andere verklaringen mogelijk? Zowel wat de gestelde medische diagnose als 
wat de blootstelling betreft. Er moet dus een differentieeldiagnose worden opgesteld en een 
beoordeling van andere oorzaken dan werk. 
 
Stap 5. Ten slotte moet een conclusie worden getrokken en dient te worden gerapporteerd. 
Wegens de multicausaliteit die meestal bij beroepsziekten bestaat wordt de conclusie 
geformuleerd in termen als waarschijnlijk, mogelijk en onwaarschijnlijk.  
 
Naast deze op de individuele melding gerichte aanpak is het belangrijk om na te gaan of het 
verband vaker is gemeld: zowel in eigen land als in het buitenland. Enerzijds kan dit door na te 
gaan of er melding van is gedaan in de wetenschappelijke literatuur door een globaal 
literatuuronderzoek. Anderzijds is het van belang na te gaan of hetzelfde verband ook elders is 
gevonden. Daarvoor is een goed internationaal netwerk noodzakelijk. Ook hier kunnen de 
instanties die zich met de bijwerkingen van geneesmiddelen bezig houden als voorbeeld 
dienen. Zij werken al langer intensief samen en kennen bijvoorbeeld een gezamenlijk, besloten 
elektronisch discussieforum Vigimed. Daarop worden vragen gesteld en beantwoord. 
Gemiddeld komen op ieder vraag zes relevante reacties, zo blijkt uit een evaluatie van dit 
systeem [34]. Bij het Uppsala Monitoring Centre (Europees centrum voor onderzoek naar 
bijwerkingen van geneesmiddelen) kent men ook beoordeling door experts: het zogenaamde 
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Review Panel, waaraan wereldwijd 40 experts deelnemen. Dit panel evalueert signalen, 
bepaald welke mogelijke verbanden in aanmerking komen voor follow-up en publiceert over 
signalen. 
 
Op het terrein van beroepsziekten maakt het NCvB ook nu al deel uit van een internationaal 
netwerk waarin uitwisseling van informatie plaatsvindt met buitenlandse instellingen op het 
terrein der beroepsziekten. Zo zijn er de Collaborating Centers in Occupational Health van de 
Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), wetenschappelijke comités van de International 
Conference on Occupational Health (ICOH) en deelname aan werkgroepen van de Europese 
Commisie, het European Forum for Occupational Diseases and Accidents at Work. Ook werkt 
het NCvB intensief samen met de Universiteit van Manchester: samen is het initiatief genomen 
tot oprichting van MODERNET: Monitoring trends in Occupational Diseases and New and 
Emerging Risks Network. Hierbij hebben zich het Finnish Institute of Occupational Health 
(FIOH), de Universiteit van Milaan, het Nationaal Instituut in Praag en de Universiteit van 
Grenoble bij aangesloten. 
 

4.2 Methoden voor signaalbevestiging 

Een signaal is in principe nog steeds een hypothese over een mogelijk verband. Nader 
onderzoek zal moeten uitwijzen of de hypothese kan worden bewezen of moet worden 
verworpen. Soms kan een oorzakelijk verband relatief eenvoudig worden vastgesteld, 
bijvoorbeeld bij allergische beroepsziekten met een provocatietest met de verdachte stof op de 
huid of de luchtwegen. Vaak is echter veel meer onderzoek nodig om de aard en sterkte van 
het vermoede verband te onderbouwen (cohort-studies, patiënt-controle onderzoek, 
dierexperimenteel onderzoek etc.). 
 
Bij de beoordeling van een signaal moeten alle beschikbare gegevens worden betrokken en in 
hun onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd. Er is een aantal kwalitatieve en 
kwantitatieve argumenten aan te geven dat hierbij vaak van invloed is: 

• De sterkte van het signaal: bijvoorbeeld het aantal meldingen of in epidemiologisch 
onderzoek de associatie tussen het risico en de ziekte. Meestal wordt uitgegaan van 
tenminste een verdubbeling van het risico op het ontwikkelen van de ziekte bij 
betreffende werkzaamheid c.q. blootstelling. 

• Consistentie van de gegevens: verschillende onderzoeken wijzen in dezelfde richting 

• Specificiteit: het betreffende specifieke risico is geassocieerd met een duidelijk 
gedefinieerde ziekte. 

• Sequentie: er is een duidelijke plausibele volgorde tussen de blootstelling en de 
ontwikkeling van de ziekte in de tijd. 

• Biologische gradiënt, ook wel dosiseffect relatie genoemd: hoe hoger de blootstelling, 
hoe groter de kans op het voorkomen van de ziekte. 

• Biologische plausibiliteit: past het beeld bij wat bekend is over het 
ontstaansmechanisme van de ziekte? 

• Analogie: bijvoorbeeld overeenkomstige ervaringen met een verwante stof 

• Aard en kwaliteit van de gegevens: bijvoorbeeld objectiviteit van de observaties, 
exactheid van de documentatie. 

 
Uiteindelijk wordt in de farmacovigilantie besloten tot een van de onderstaande vijf uitkomsten 
[8]. 
 
Zeker  

• Het gesignaleerde verband heeft een plausibel verband in de tijd met de blootstelling; 

• De gesignaleerde gezondheidsklachten kunnen niet worden verklaard door andere 
blootstelling 

• Bij staken van de blootstelling treedt verbetering op 

• Er is sprake van te objectiveren en specifieke gezondheidsklachten 

• Provocatie van de gezondheidsklachten is mogelijk 
 
Waarschijnlijk  

• Het gesignaleerde verband heeft een redelijk verband in de tijd met de blootstelling; 
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• Het is onwaarschijnlijk dat de gesignaleerde gezondheidsklachten kunnen worden 
verklaard door andere blootstelling 

• Bij staken van de blootstelling treedt enige verbetering op 

• Er is sprake van te objectiveren en specifieke gezondheidsklachten 

• Provocatie van de gezondheidsklachten is niet nodig 
 
Mogelijk 

• Het gesignaleerde verband heeft een redelijk verband in de tijd met de blootstelling; 

• De gesignaleerde gezondheidsklachten zouden ook kunnen worden verklaard door 
andere blootstelling 

• Er is geen informatie over het effect van het staken van de blootstelling 
 
Onwaarschijnlijk  

• Het gesignaleerde verband heeft geen duidelijk verband in de tijd met de blootstelling; 

• De gesignaleerde gezondheidsklachten kunnen ook worden verklaard door andere 
blootstelling 

 
Ongeclassificeerd 
Er is een verband geconstateerd, maar er zijn meer gegevens nodig om een goede 
beoordeling te geven. 
 

4.3 Van signaal naar actie 

Wanneer besloten is dat een mogelijk verband werkelijk een signaal is, moet daarop actie 
worden ondernomen. De stappen die daarvoor nodig zijn vormen de fase van signaal naar 
actie. Hieronder vallen onder meer: 
 
Communicatie met direct belanghebbenden; Wie bij een bepaald signaal onder direct 
belanghebbenden vallen, is sterk afhankelijk van het gevonden verband. Het ligt voor de hand 
dat dit bedrijfsartsen en andere Arbo-professionals zijn die kunnen optreden als intermediair 
naar werkgevers en werknemers, verder uiteraard organisaties die werkzaam zijn in betrokken 
branches of bedrijven, de overheid, huisartsen en medisch specialisten etc. Elk van deze 
groepen kent eigen communicatiekanalen: bedrijfsartsen zijn zeer direct aan te spreken via e-
mail en vakliteratuur, met de overheid bestaan reguliere overlegvormen, werkgevers en 
werknemers zijn onder meer via hun brancheorganisaties te bereiken en de medische sector is 
eenvoudig te bereiken via hun beroepsverenigingen of een algemeen platform als de KNMG. 
 
Communicatie met externe partijen, bijvoorbeeld via algemene media, de vakmedia en/of de 
wetenschappelijke literatuur; Afhankelijk van het signaal en bijvoorbeeld de urgentie van brede 
bekendheid ervan, bepalen voor een groot deel of gekozen moet worden voor publicatie in de 
algemene media (bijvoorbeeld door het uitbrengen van een persbericht of nieuwsberichten op 
de website). Is een signaal alleen relevant voor een branche of beroepsgroep, dan kan 
daarover worden gepubliceerd in geschikte vakbladen. Uiteindelijk zal altijd gestreefd moeten 
worden naar publicatie in de wetenschappelijke literatuur om bij te dragen aan de verspreiding 
van kennis over signalen, ook internationaal. 
 
Initiëren van verder onderzoek Vrijwel altijd zal nader onderzoek nodig zijn. Het is goed 
hiervan melding te maken in alle uitingen over het nieuwe signaal. Het lijkt zinvol het gewenste 
vervolgonderzoek zo concreet mogelijk te beschrijven.  
 
Eventueel aanpassen van richtlijnen, protocollen, wet- en regelgeving Afhankelijk van de 
consequenties en de ‘hardheid’ van het nieuwe signaal kan worden aangegeven voor welke 
richtlijnen, protocollen, wet- en regelgeving de nieuwe inzichten mogelijk consequenties kunnen 
hebben.  
 

4.4. Signaalmanagement samengevat 

Samengevat leidt dit tot de volgende aanpak van signaalmanagement, dat uiteindelijk zal 
resulteren in informatieverspreiding en mogelijke actie: 
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• Selectie van relevante gegevens (case reports) and formulering van een signaal 
(hypothese) 

• Literatuuronderzoek  

• Beoordeling van beschikbare gegevens, identificatie van ontbrekende gegevens en 
onbeantwoorde vragen 

• Verzamelen van de ontbrekende gegevens (follow-up van cases, gericht onderzoek) 

• Interne bespreking van gevonden gegevens 

• Internationale bespreking van gevonden gegevens 

• Uiteindelijke weging van alle gegevens 

• Schrijven van een rapport met 
o Samenvatting van het signaal 
o Presentatie van oorspronkelijke gegevens 
o Presentatie van aanvullende informatie 
o Discussie met aandacht voor alle positieve en negatieve argumenten 
o Hypothese (voorlopige conclusie) 
o Suggesties voor verder onderzoek 

 
Op basis van dit rapport kunnen beslissingen genomen worden door relevante partijen. Het 
rapport is ook de basis voor de verdere verspreiding van informatie (naar belanghebbenden en 
in de wetenschappelijke literatuur).  
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5. Conclusies 

Het belang van signalering 
 
Signalering van nieuwe gezondheidsrisico’s door het werk is belangrijk. Door voortdurende 
veranderingen in werk en werkomstandigheden ontstaan nieuwe arbeidsgerelateerde 
gezondheidsrisico’s. Uit onderzoek blijkt dat sociale partners en overheid grote behoefte 
hebben aan vroegtijdig, specifieke kennis over deze nieuwe risico’s. Want waar kennis 
daarover tekort schiet, worden kansen voor interventie en preventie gemist..  
 
Het is duidelijk dat anticiperende activiteiten voor risicobeheersing, zoals beoordeling van 
risico’s van nieuwe technologieën, werkmethoden en stoffen vóór introductie in het 
arbeidsmilieu belangrijk zijn. Terecht wordt op Europees niveau veel aandacht geschonken aan 
de risicoanalyses zoals in het REACH-programma en de Expert Forecasts. Maar het is ook 
verstandig  om complementair hieraan actief te zoeken naar het optreden van nieuwe en 
ongewenste bijwerkingen van werk op de gezondheid. 
 
Zoals bij het op de markt brengen van geneesmiddelen als post-marketing surveillance de 
farmacovigilantie is ontwikkeld, zou op het terrein van arbeid en gezondheid de bewaking van 
bijwerkingen van werk, hier aangeduid met arbovigilantie een prominente plaats moeten 
krijgen.  
 
Een palet aan signaleringsmethoden 
 
Er is niet één methode geschikt om alle potentiële nieuwe gezondheidsrisico’s door werk te 
signaleren. Daarom moet worden gekozen voor een reeks elkaar aanvullende methoden 
(triangulatie) rekening houdend met het feit dat elke methode zijn eigen voordelen en 
beperkingen kent.  
 
De geschiktheid van de methode is onder meer afhankelijk van de aard van de aandoening: 
voor zeldzame ziektes met een hoge etiologische fractie is stimulering en registratie van 
‘spontane meldingen’ door artsen of werknemers een goed instrument. Voor meer frequent 
voorkomende ziektes met een lage etiologische fractie zijn arbeidsepidemiologische studies en 
monitoring en analyse van trends meer geschikte instrumenten. Omdat onbekend is in welke 
categorie een nieuw signaal zal gaan vallen, moet het palet aan signaleringsmethoden ruim 
zijn.  
 
Internationale samenwerking 
 
Nadat nieuwe mogelijke gezondheidsrisico’s door werk zijn gevonden, moet eerst een 
voorlopige en later een meer definitieve beoordeling gemaakt worden. Daarbij moet zowel op 
individueel als op een geaggregeerd niveau meer informatie worden verzameld. Een eerste 
vraag is of het signaal eerder is gemeld in registraties of beschreven in de literatuur. Vervolgens 
zal de opgestelde hypothese over een verband nader onderzocht moeten worden met behulp 
van epidemiologisch of experimenteel onderzoek.  
 
Internationale samenwerking is hierbij vrijwel altijd wenselijk en noodzakelijk om optimaal 
gebruik te maken van beschikbare informatie en (onderzoeks)middelen. Daarom zijn 
mogelijkheden voor snel en laagdrempelig internationaal overleg van groot belang.  
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6. Aanbevelingen 

Versterking van de taak van het NCvB bij het organiseren van waakzaamheid voor 
nieuwe gezondheidsrisico’s door werk (Centrum voor Arbovigilantie) 
 
Een aantal activiteiten kunnen in dit kader worden uitgevoerd: 

 

• Opzetten van een systeem waarin nieuwe risico’s gemeld kunnen worden door 
bedrijfsartsen en eventueel anderen (huisartsen, medisch specialisten, werknemers) 
 
Omdat bedrijfsartsen verstand hebben van ziekte en werk zijn zij goed geëquipeerd 
om nieuwe beroepsziekten te signaleren. Maar ze moeten daartoe wel uitgedaagd 
worden. Dat kan onder meer door aandacht te besteden aan het belang van het 
melden van bijzondere en onverwachte gevallen, door het melden zo eenvoudig 
mogelijk te maken, door te zorgen voor een goede feedback na een melding, door 
vertrouwelijkheid te garanderen en door scholing aan te bieden. 
 
Met behulp van de infrastructuur van het NCvB kan huisartsen en medisch 
specialisten de mogelijkheid worden geboden tot het melden van bijzondere gevallen 
van mogelijke nieuwe beroepsziekten. Ook hier is een snelle terugkoppeling van 
belang en het bieden van mogelijkheden tot ondersteuning bij het analyseren van een 
geval of cluster van gevallen. Experimenteren met signalering van nieuwe 
beroepsziektes door huisartsen. 
 
Ook signalering van nieuwe beroepsziekten door werknemers is een interessante 
optie. Te denken valt aan branches met specifieke risico’s. Bij de opzet van een pilot 
studie op dit terrein is het wenselijk werknemers- en werkgeversorganisaties in de 
branche bij opzet en uitvoering te betrekken. 

 

• Periodiek gericht literatuuronderzoek en rapportage hierover. 
 

• Experimenten met data mining technieken in de Nationale Beroepsziekteregistratie. 
 

• Onderzoek van cases en clusters, bijvoorbeeld door het ad hoc formeren van 
multidisciplinaire teams om vermoede gevallen en clusters te onderzoeken. 

 

• Analyse van bestaande databestanden (van het NCvB en in samenwerking met 
andere organisaties zoals NIVEL, UWV, IAS in andere databestanden).  

 

• Verspreiding van kennis en informatie over nieuwe risico’s 
Het NCvB heeft redelijk veel ervaring met het verspreiden van kennis en informatie 
naar doelgroepen, zowel naar arboprofessionals als naar de curatieve sector of 
branches. Middelen daarvoor zijn websites, nieuwsbrieven, rapporten, artikelen in 
wetenschappelijke en algemene media, opstellen van alerts en nieuwsberichten, 
presentaties op conferenties en andere bijeenkomsten en bij- en nascholing. Gezien 
het belang van het signaleren van nieuwe risico’s voor de Arbeidsinspectie is het  
gezamenlijk opzetten van een alert systeem ook een interessante optie. 

 
Nationaal en internationaal netwerk voor kennisuitwisseling 

• Nationaal: optimaal gebruik maken van bestaande expertgroepen 
(beroepsinfectieziekten, allergische beroepsziekten, reproductiestoornissen) om 
opvallende bevindingen te bespreken en waar mogelijk te versterken.  

 

• Internationaal: samenwerking tussen de instituten die in verschillende landen belast 
zijn met opsporing en evaluatie van nieuwe gezondheidsrisico’s bevorderen.  
 
Dat kan onder meer door:  
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• Ontwikkeling van een platform voor vragen en discussie op het terrein van nieuwe 
gezondheidsrisico’s door werk. Op dit platform kunnen onderwerpen snel en 
vertrouwelijk worden besproken ten behoeve van de versterking en mogelijke 
bevestiging van gesignaleerde verbanden. 

 

• Het verzamelen van (voldoende) gevallen in de fase van signaalversterking en 
bevestiging. Dit is met name van belang bij onderzoek naar zeldzame 
aandoeningen of risico’s in weinig voorkomende beroepen of werksituaties. 

 

• Starten en evalueren van experimenten die tot harmonisatie van 
opsporingsmethoden tussen deelnemende landen kunnen leiden. 

 

• Verdeling van werkzaamheden bij de screening van de wetenschappelijke 
literatuur over terreinen als chemische en biologische risico’s, straling, psycho-
sociale risico’s, fysiek zwaar werk, risico’s voor het nageslacht, genetische 
gevoeligheid en dergelijke. 
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Verklarende woordenlijst:  

ESB: Economisch Statistische Berichten, toonaangevend vakblad voor economie en beleid 

Etiologische fractie: de proportie van het voorkomen of sterfte van een bepaalde ziekte binnen 

de bevolking, die toe te schrijven is aan blootstelling aan een specifieke risicofactor. 

Eurocat: European Surveillance of Congenital Anomalies. Nederlands speerpunt in UMCG 

Groningen doel: preventie van aangeboren aandoeningen door registratie, 

wetenschappelijk onderzoek en monitoring. 

FIOH: Finnish Institute of Occupational Health  

IAS: Instituut Asbest Slachtoffers  

Lareb: Stichting Landelijke Registratie en Evaluatie Bijwerkingen Geneesmiddelen 

LINH: Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg 

NCvB: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 

NIVEL: Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg 

MODERNET: Monitoring trends in Occupational Diseases and New and Emerging Risks 

Network, Europees consortium van instituten op het terrein van beroepsziektesignalering.  

PIN: progressive inflammatory neuropathy, een neurologische aandoening bij varkensslachters; 

in 2008 als nieuwe beroepsziekte beschreven 

Popcorn disease of boteraromalong: werkgebonden longaandoening (bronchiolitis obliterans) 
door blootstelling aan een vluchtige smaakstof: diacetyl (boteraroma). REACH: Registratie, 

Evaluatie, beperkende maatregelen en Autorisatie van Chemische stoffen. EU programma 

dat 1 juli 2007 van kracht werd 

RGO: Raad voor Gezondheidsonderzoek 

RNV3P: Le Réseau National de Vigilance et Prévention des Pathologies Professionelles, het 

Franse netwerk van universitaire klinieken voor beroepsziekten 

RVZ: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 

SENSOR: Sentinel Event Notification System for Occupational Risk (USA) 

STIGAS: Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren 

THOR: The Health and Occupation Reporting Network (UK) 

VZB: voorzorgbeginsel  

WRR: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

Zoönose: een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen.  
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