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De Europese lijst van beroepsziekten
Door de Europese Commissie is in 1990 een Europese lijst van beroepsziekten
vastgesteld. Dit is een compromis van de lijsten zoals die in verschillende lidstaten
fungeren. Deze lijsten vormen de basis voor financiële compensatiesystemen in de
verschillende lidstaten en worden regelmatig bijgesteld door voortschrijdend
wetenschappelijk inzicht.
De betekenis van deze lijst is dat het als referentie kan dienen: de hierin
genoemde ziekten worden in Europees verband aangemerkt als beroepsziekten.
Hoewel in Nederland geen “risque professionel” bestaat kan deze lijst wel gebruikt
worden voor signalering en preventieve doelen. De bij deze Europese lijst
behorende richtlijnen (“Information notices on occupational diseases”) zijn door
het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) vertaald en bewerkt ten
behoeve van registratiedoeleinden.
Op termijn wordt harmonisatie van beroepsziektestatistieken op Europees niveau
nagestreefd.

Verwacht

wordt

dat

de

melding

van

beroepsziekten

van

bedrijfsartsen aan het NCvB, gebruik makend van de systematiek van de Europese
lijst van beroepsziekten, Nederlandse data zal opleveren waardoor prevalenties en
trends in beroepsziekten zichtbaar zullen worden.
De op deze lijst voorkomende ziekten moet rechtstreeks verband houden met het
uitgeoefende beroep.
1.

Door de volgende chemische agentia veroorzaakte zieken.

100

acrylonitril

101

arsenicum en -verbindingen

102

beryllium en -verbindingen

103.01

koolmonoxide

103.02

koolstofoxychloride

104.01

waterstofcyanide

104.02

cyaniden en verbindingen daarvan

104.03

isocyanaten

105

cadmium en -verbindingen

106

chroom en -verbindingen

107

kwik en -verbindingen

108

mangaan en -verbindingen

109.01

salpeterzuur

109.02

stikstofoxiden

109.03

ammoniak

110

nikkel of -verbindingen
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111

fosfor of -verbindingen

112

lood of -verbindingen

113.01

zwaveloxiden

113.02

zwavelzuur

113.03

zwavelkoolstof

114

vanadium of - verbindingen

115.01

chloor

115.03

broom

115.04

jodium

115.05

fluor of - verbindingen

116

alifatische of alicyclische koolwaterstoffen uit petroleumether en benzine

117

gehalogeneerde derivaten van alifatische of alicyclische koolwaterstoffen

118

butyl-, methyl- en isopropylalcohol

119

ethyleenglycol,

diëthyleenglycol,

1,4-butaandiol

alsmede

genitreerde

derivaten van glycol en glycerol
120

methylether, ethylether, isopropylether, vinylether, dichloorisopropylether
en guajacolmethylether en ethylether van ethyleenglycol

121

aceton, chlooraceton, broomaceton, hexafluoraceton, methylethylketon,
methyl-n-butylketon,

diacetonalcohol,

mesityloxide

en

methylcyclohexanon
122

organofosforesters

123

organische zuren

124

formaldehyde

125

alifatische nitroderivaten

126.01

benzeen of homologen

126.02

naftalenen

126.03

vinylbenzeen en divinylbenzeen

127

halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen

128.01

fenolen of homologen of halogeenderivaten daarvan

128.02

naftolen of homologen of halogeenderivaten daarvan

128.03

halogeenderivaten van alkylaryloxiden

128.04

halogeenderivaten van alkylarylsulfiden

128.05

benzochinonen

129.01

aromatische aminen of aromatische hydrazinen of halogeen-, fenol-,
nitro-, nitriet- of sulfonderivaten daarvan

129.02

alifatische aminen en halogeenderivaten daarvan

130.01

nitroderivaten van aromatische koolwaterstoffen

130.02

nitroderivaten van fenolen en homologen

131

antimoon of - verbindingen

2-
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2.

Huidziekten veroorzaakt door stoffen en agentia die niet onder andere

posten zijn opgenomen.
201

huidziekten en huidkanker, veroorzaakt door:

201.01

roet

201.02

teer

201.03

bitumen

201.04

pek

201.05

anthraceen of -verbindingen

201.06

oliën en minerale vetten

201.07

ruw paraffine

201.08

carbazol of -verbindingen

201.09

bijprodukten van de steenkooldestillatie

202

dermatiden en dermatosen, veroorzaakt in het arbeidsmilieu door
wetenschappelijk erkende allergenen of irritatieve stoffen die niet onder
andere posten zijn opgenomen.

3.

Door het inademen van niet onder andere posten genoemde stoffen en
agentia veroorzaakte ziekten.

301

ziekten van het ademhalingsstelsel en kanker

301.11

silicose

301.12

silicose gepaard met longtuberculose

301.21

asbestose

302.22

mesothelioom, veroorzaakt door de inademing van asbeststof

302.31

pneumoconiosen veroorzaakt door stof van silicaten

302

complicatie van asbestose door bronchiale kanker

303

bronchopulmonale aandoeningen, veroorzaakt door stof van gesinterde
metalen

304.01

extrinsieke allergische alveolitis

304.02

longaandoeningen, veroorzaakt door inademing van stof van katoen,
vlas, hennep, jute, sisal en bagasse

304.03

allergische ademhalingsstoornissen, veroorzaakt door inademing van
als zodanig erkende en aan het soort werk inherente allergenen

304.04

aandoeningen van de ademhalingswegen, veroorzaakt door de
inademing van stof van kobalt, tin, barium en grafiet

304.05

siderose

305.01

door

houtstof

ademhalingswegen.

veroorzaakte

kanker

van

de

bovenste
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4.

Infectieuze en parasitaire ziekten

401

infectieuze of parasitaire ziekten die door dieren of dierlijke resten op
mensen worden overgebracht

402

tetanus

403

brucellose

404

virushepatitis van personeel dat zich bezighoudt met preventie, verzorging
en hulp aan huis, onderzoek en andere werkzaamheden waarvoor een
infectierisico bestaat

405

tuberculose van personeel dat zich bezighoudt met preventie, verzorging en
hulp aan huis, onderzoek en andere werkzaamheden waarvoor een
infectierisico bestaat

406

amoebiasis

5.

Door de volgende fysische agentia veroorzaakte beroepsziekten

502.01

staar, veroorzaakt door infrarood-straling

502.02

conjunctivale

aandoeningen

als

gevolg

van

blootstelling

aan

ultraviolette straling
503

hardhorendheid of doofheid ten gevolge van lawaai

504

caissonziekte

505.01

osteoarticulaire aandoeningen van de handen en polsen ten gevolge
van mechanische trillingen

505.02

angioneurotische aandoeningen veroorzaakt door mechanische
trillingen

506.10

ontsteking van de peri-articulaire slijmbeurzen als gevolg van druk

506.21

ontstekingen door overmatige inspanning van peesscheden

506.22

ontstekingen door overmatige inspanning van het weefsel van
peesscheden

506.23

ontstekingen door overmatige inspanning van de inplantingen van
spieren en pezen

506.30

beschadigingen van de meniscus als gevolg van langdurig werken in
geknielde of gehurkte houding

506.40

zenuwverlamming door druk

507

nystagmus van mijnwerkers

508

ziekten veroorzaakt door ioniserende straling.

