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BeroepsziekteBeroepsziekte

Een beroepsziekte is een Een beroepsziekte is een 
ziekte of aandoening die het ziekte of aandoening die het 
gevolg is van een belasting, gevolg is van een belasting, 
die in overwegende mate in die in overwegende mate in 

arbeid of arbeid of 
arbeidsomstandigheden arbeidsomstandigheden 
heeft plaatsgevondenheeft plaatsgevonden..



BeroepsziektenBeroepsziekten

Beroepsziekten vormen een serieus Beroepsziekten vormen een serieus 
maatschappelijk probleem met forse maatschappelijk probleem met forse 
economische  implicaties.economische  implicaties.

Circa 40% van alle Circa 40% van alle WAOWAO--instroominstroom een een 
relatie met het werk.relatie met het werk.



man vrouw

In 2003  In 2003  
5973 meldingen van 5973 meldingen van 
beroepsziektenberoepsziekten

4116 mannen4116 mannen
1682 vrouwen1682 vrouwen
175 geen geslacht 175 geen geslacht 
vermeldvermeld



BeroepsziektenBeroepsziekten
Aandoeningen aan het Aandoeningen aan het houdingshoudings-- en en 
bewegingsapparaatbewegingsapparaat worden bij het Nederlands worden bij het Nederlands 
Centrum voor Beroepsziekten het meest gemeld. Centrum voor Beroepsziekten het meest gemeld. 
Het gaat om Het gaat om 39 procent39 procent van de gevallenvan de gevallen

Voorts heeft ruim Voorts heeft ruim 25 procent25 procent van de meldingen van de meldingen 
te maken met te maken met het gehoorhet gehoor. Vooral oudere . Vooral oudere 
werknemers hebben hier last van.werknemers hebben hier last van.

In ongeveer In ongeveer 23 procent23 procent van de gevallen gaat het van de gevallen gaat het 
om om psychische aandoeningenpsychische aandoeningen als als 
overspannenheid en overspannenheid en burnoutburnout..



Beroepsziekte per sectorBeroepsziekte per sector
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Diagnose Diagnose catergoriecatergorie beroepsziektenberoepsziekten

HartHart-- en vaataandoeningenen vaataandoeningen
HuidaandoeningenHuidaandoeningen
GehooraandoeningenGehooraandoeningen
Aandoeningen houdingAandoeningen houding-- en bewegingsapparaaten bewegingsapparaat
Neurologische aandoeningenNeurologische aandoeningen
Psychische aandoeningenPsychische aandoeningen
Aandoeningen van de luchtwegenAandoeningen van de luchtwegen
Aandoeningen van het spijsverteringstelselAandoeningen van het spijsverteringstelsel
Aandoeningen van de urinewegenAandoeningen van de urinewegen
OogaandoeningenOogaandoeningen
Overigen Overigen 
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EMBASEEMBASE®® & & PubMedPubMed®® searchsearch

KNO aandoeningen en KNO aandoeningen en werkwerk

OccupationalOccupational diseasedisease 8570  19908570  1990--20052005
OtorhinolaryngologyOtorhinolaryngology 7235  19907235  1990--20052005
Gecombineerd 10 publicatiesGecombineerd 10 publicaties

PubMedPubMed 1980 1980 –– 20052005
48 publicaties48 publicaties
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Diagnose Diagnose catergoriecatergorie beroepsziektenberoepsziekten

Gehooraandoeningen Gehooraandoeningen 

Aandoeningen van de luchtwegenAandoeningen van de luchtwegen

Overigen Overigen 



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2000 2001 2002 2003

Houdingsapparaat
Psychische aand.
Gehoor aand.
Luchtweg aand.
Huid aand.
Totaal

# melding



KNO aandoeningen en werkKNO aandoeningen en werk

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2000 2001 2002 2003

Gehoor aand. Luchtweg aand. .

Toename door meldingen in de bouw



Op de werkplek blootgesteld aan Op de werkplek blootgesteld aan 
lawaailawaai

Werknemers in de bouw, industrieWerknemers in de bouw, industrie
Beroepsmusici (klassiek & modern)Beroepsmusici (klassiek & modern)
Chauffeurs/bestuurdersChauffeurs/bestuurders
LandbouwersLandbouwers
DiskjockeysDiskjockeys
Tandartsen / KaakchirurgenTandartsen / Kaakchirurgen
ZweminstructeursZweminstructeurs
GymnastieklerarenGymnastiekleraren



In vrije tijd blootgesteld aan lawaaiIn vrije tijd blootgesteld aan lawaai

ConcertbezoekersConcertbezoekers
DiscogangersDiscogangers
Gebruikers van diskGebruikers van disk-- en walkmanen walkman
(amateur) muziekbeoefenaars(amateur) muziekbeoefenaars
MotorrijdersMotorrijders
KlussersKlussers



Schatting van het aantal werknemers, Schatting van het aantal werknemers, 
dat blootgesteld wordt aan lawaai op dat blootgesteld wordt aan lawaai op 

het werkhet werk

950.000950.000
14% op het totaal van 6,9 miljoen 14% op het totaal van 6,9 miljoen 
werknemerswerknemers

Vd Bossche & Smulders 2004
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Gehooraandoeningen Gehooraandoeningen 

Aandoeningen van de luchtwegenAandoeningen van de luchtwegen
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Diagnose Diagnose catergoriecatergorie beroepsziektenberoepsziekten

Aandoeningen van de luchtwegenAandoeningen van de luchtwegen

Beroepsgebonden Beroepsgebonden rhinitisklachtenrhinitisklachten
Door binnenklimaatDoor binnenklimaat

Meelstof Meelstof 
Luchtwegprikkelende stoffenLuchtwegprikkelende stoffen

In mindere mate latexIn mindere mate latex



Beroepsgebonden longBeroepsgebonden long-- en en 
luchtwegaandoeningenluchtwegaandoeningen

Aandoeningen van de bovenste Aandoeningen van de bovenste 
luchtwegenluchtwegen. . 

RhinitisRhinitis (allergie)(allergie)
SinusitisSinusitis
HeesheidHeesheid

Aandoeningen van de lagere luchtwegenAandoeningen van de lagere luchtwegen
Aandoeningen van de longenAandoeningen van de longen



KNO aandoeningen KNO aandoeningen 
bovenste luchtwegen en werkbovenste luchtwegen en werk

0

2

4

6

8

10

12

14

16

aandoening

Allergische rhinitis
Tubaire dysfunctie
Heesheid
Sinusitis

* Luchtvaartpersoneel

**



KNO aandoeningen KNO aandoeningen 
ZwembadpersoneelZwembadpersoneel
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Conclusies Conclusies 
Ned. Centrum voor Beroepsziekten 2004Ned. Centrum voor Beroepsziekten 2004

Jongeren en oudere werknemers kwetsbare Jongeren en oudere werknemers kwetsbare 
groepengroepen

HoudingHouding--enen bewegingsapparaat en psychische bewegingsapparaat en psychische 
aandoeningen vaker bij aandoeningen vaker bij ouderenouderen

Bij Bij jongerenjongeren relatief meer allergische relatief meer allergische 
aandoeningenaandoeningen

Bij Bij beidenbeiden gehoor aandoeningengehoor aandoeningen
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Werk KNO heelkundeWerk KNO heelkunde BeroepsziekteBeroepsziekte

Schouder problemenSchouder problemen
De incidence neemt toeDe incidence neemt toe

Enquête  556 KNO artsen  Enquête  556 KNO artsen  (controle groep (controle groep 
endocrinologen)endocrinologen)

24% had schouder klachten 24% had schouder klachten (<10%)(<10%)

Mal & Costello 2002 Clin Otol
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Werk KNO heelkundeWerk KNO heelkunde BeroepsziekteBeroepsziekte
Rug en nekpijnenRug en nekpijnen

Enquête  325 KNO artsen in EngelandEnquête  325 KNO artsen in Engeland

72% had rug en/of nekklachten72% had rug en/of nekklachten
53% schreef de pijn klacht toe aan 53% schreef de pijn klacht toe aan 

KNO chirurgische activiteiten.KNO chirurgische activiteiten.

Barbar-Graig,Banfield,Knight J.Laryng Otol.2003
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Werk KNO heelkunde Werk KNO heelkunde BeroepsziekteBeroepsziekte
Rug en nekpijnenRug en nekpijnen

Oorchirurgen hadden de meeste klachtenOorchirurgen hadden de meeste klachten
Dit zou komen door langdurige microscopische chirurgie in Dit zou komen door langdurige microscopische chirurgie in 

zittende houding !zittende houding !

Advies : Advies : bewustwording en adequate training ter preventie bewustwording en adequate training ter preventie 
van langdurige rug & nek klachten bij KNO chirurgenvan langdurige rug & nek klachten bij KNO chirurgen

Barbar-Graig,Banfield,Knight J.Laryng Otol.2003
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Werk KNO heelkundeWerk KNO heelkunde BeroepsziekteBeroepsziekte

RisicoRisico’’s werk KNOs werk KNO

Tuberculose van de larynxTuberculose van de larynx ( ( DiktabanDiktaban & & LucenteLucente --1980)1980)

Perforaties in de handschoenen tijdens chirurgiePerforaties in de handschoenen tijdens chirurgie
(Godin et al 1991)(Godin et al 1991)

Geluid door boren tijdens chirurgieGeluid door boren tijdens chirurgie ((PrasadPrasad & & ReddyReddy 2003)2003)

Latex handschoenenLatex handschoenen (Beenakker & Tange 2003)(Beenakker & Tange 2003)



Louis Charles Moeller 1855-1930




