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Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten stelt jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten op in opdracht van

het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport heeft als doel relevante informatie te bieden voor

beleid en praktijk.

Het Signaleringsrapport geeft een overzicht van het vóórkomen van beroepsziekten en de verspreiding binnen

sectoren en beroepen. Waar mogelijk worden sociaal-demografische kenmerken van de verspreiding van

beroepsziekten weergegeven. Ook worden trends beschreven.

Het Signaleringsrapport heeft eveneens een alert functie. Het rapport geeft signalen waarvan het NCvB het belangrijk

vindt dat beleidsmakers en professionals in de arbopraktijk ervan op de hoogte zijn, zodat ze in staat zijn erop in te

spelen. De signalen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het optreden van nieuwe ziekten en nieuwe risico’s of

op knelpunten in de zorg voor beroepsziekten.
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In dit Signaleringsrapport worden in elk hoofdstuk diverse signalen gegeven die relevant zijn voor het
beleid over en de uitvoering van preventie, diagnostiek en behandeling van beroepsziekten. 
Een aantal van deze signalen zou volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) hoge
prioriteit moeten krijgen in het beleid en de activiteiten van overheid, Arbo-diensten en bedrijven. Het
NCvB komt tot vijf signalen met hoge prioriteit ofwel alerts.

AAA Toename van geweld en intimidatie op de werkplek

Het aantal mensen dat in het werk met geweld en intimidatie wordt geconfronteerd is de afgelopen jaren
toegenomen. Vooral bij bedrijven in de dienstverlening en bij de overheid krijgen werknemers te maken
met agressief of intimiderend gedrag. Geweld en intimidatie kunnen functioneringsproblemen,
gezondheidsklachten en verzuim tot gevolg hebben. Ondanks het feit dat veel werkgevers inmiddels
beleid rondom agressie en geweld op papier hebben gezet, verdienen psychosociale risico’s een
prominentere plek op de agenda van zowel werkgevers als werknemers. Ook Arbo-diensten kunnen een
bijdrage leveren door instrumenten te ontwikkelen om geweld en intimidatie te voorkomen.

AAA Fijn stof problemen dringen ook door op de werkplek
De gevolgen van blootstelling aan fijn stof in het buitenmilieu trekken de laatste tijd de aandacht.
Technologische ontwikkelingen en dan in het bijzonder de ontwikkelingen op het gebied van de
nanotechnologie zorgen ervoor dat er ook in het arbeidsmilieu in toenemende mate rekening moet worden
gehouden met blootstelling aan zeer fijn stof. De gevolgen hiervan beperken zich niet tot de longen, maar
kunnen zich ook voordoen in andere orgaansystemen. Risico-evaluatie en risicobeheersing moeten dan ook
een wezenlijk onderdeel gaan vormen van ontwikkelingen op het gebied van de nanotechnologie.

AAA Zwaar werk in zwangerschap vroegtijdig beperken

Er zijn aanwijzingen dat een opstapeling van risicofactoren in het werk het risico op vroeggeboorte en een
laag geboortegewicht verhogen. Werk in ploegendienst, veel staan, hoge werkdruk, zwaar tillen en lawaai
zijn risicofactoren. Door preventief het werk van zwangeren vroegtijdig, dat wil zeggen ruim voor de 24e
week, te verlichten, zal het aantal vroeggeboortes en kinderen met een laag geboortegewicht dalen.

AAA Hardhorend door levend lawaai

Naast lawaaislechthorendheid door geluid van mechanische bronnen (‘keteldoofheid’), blijken levende
lawaaibronnen een toenemende risicofactor. Zweminstructeurs, varkenshouders, hondentrainers en
medewerkers van kinderdagverblijven zijn voorbeelden van risicogroepen. Bij een risico-evaluatie moeten
deze levende lawaaibronnen worden gesignaleerd en vroege opsporing van gehoorschade via het PAGO is
gewenst. Gehoorbescherming of akoestische maatregelen kunnen helpen deze beroepsziekte te
voorkomen. 

AAA Veel prikincidenten zijn te voorkomen

Prikincidenten kunnen voor werknemers grote gevolgen hebben, zoals besmetting met ernstige ziekten als
HIV, hepatitis B of C. Prikincidenten komen nog te vaak voor in Nederland. Preventie van prikincidenten
door gerichte maatregelen in de werksituatie zijn mogelijk. Vaccinatie tegen hepatitis B wordt nog niet aan
alle risicogroepen aangeboden. Bovendien worden na prikincidenten lang niet altijd de juiste preventieve
acties ondernomen. 
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Inleiding



Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten stelt jaarlijks het Signale-
ringsrapport Beroepsziekten op in opdracht van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. 
Het rapport biedt een overzicht van het vóórkomen en de verspreiding van
beroepsziekten in ons land, evenals van de trends die hierin optreden.
Daarnaast beschrijft het nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke
ontwikkelingen in preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en reïnte-
gratie bij beroepsziekten.
Een belangrijk doel van dit rapport is het afgeven van signalen over
beroepsziekten aan beleidsmakers en aan professionals in het veld. Het
gaat om signalen over (nieuwe) beroepsziekten of oorzaken van beroeps-
ziekten en signalen over knelpunten in de preventie en zorg rondom
beroepsziekten. De belangrijkste signalen worden voor in het Signalerings-
rapport weergegeven als Alert.
Bij het tot stand komen van dit rapport is gebruik gemaakt van de adviezen
en commentaren van vele experts in ons netwerk.

Inhoud van het rapport

In het eerste hoofdstuk wordt een verantwoording gegeven van de metho-
dologie die aan het Signaleringsrapport ten grondslag ligt. Het hoofdstuk
beschrijft op welke wijze het materiaal verzameld wordt. Hoofdstuk 2 gaat
in op beroepsziekten in algemene zin, waarbij met name de resultaten van
de Nationale Registratie van Beroepsziekten worden weergegeven. In 2004
zijn door Arbo-diensten 6942 meldingen van beroepsziekten gedaan aan
het NCvB. Hiervan zijn 5788 meldingen geaccepteerd, omdat ze voldoen
aan de meldingscriteria van het NCvB. Het aantal meldingen ligt iets lager
dan in 2003 (5973). 
In de meer gespecialiseerde hoofdstukken daarna worden verschillende
categorieën beroepsziekten behandeld met als afsluiting een hoofdstuk
met een aantal overige aandoeningen. Hoewel het aantal beroepsziekte-
meldingen voor Repetitive Strain Injury (RSI) sinds 2000 met 47% is
gedaald, is dat nog steeds de meest gemelde beroepsziekte. Psychische
aandoeningen vormen met 27% ook een omvangrijke groep. Het gaat dan
vooral om overspannenheid en burnout, maar opvallend is dat de meldin-
gen van posttraumatische stress en depressie een duidelijke stijging laten
zien ten opzichte van 2003. Het aantal meldingen van contacteczeem en
beroepslongaandoeningen daalde in 2004, maar het is niet duidelijk of dit
ook betekent dat ze daadwerkelijk minder voorkomen.
Sinds het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2002 wordt ieder jaar een
hoofdstuk gewijd aan beroepsziekten in een bepaalde sector: in 2002 was
dit de Bouwnijverheid, in 2003 de Gezondheids- en Welzijnssector en in
2004 de Grafimedia. Dit jaar wordt nader ingegaan op de Voedings- en
genotsmiddelenindustrie. Veel voorkomende beroepsziekten in deze sector
zijn aandoeningen van de bovenste ledematen (RSI), huidaandoeningen
door contact met verschillende chemische stoffen en door nat werk, long-
en luchtwegaandoeningen door meelstof en andere biologische stoffen en
risico’s van biologische agentia.
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1 Doel en methoden van 
informatieverzameling en -analyse
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Welke informatie levert het Signaleringsrapport beroepsziekten?

Het Signaleringsrapport heeft als doel relevante informatie te bieden voor
beleid en praktijk. Het wil een overzicht geven van het vóórkomen van
beroepsziekten en de verspreiding in sectoren en beroepen. Waar mogelijk
worden sociaaldemografische kenmerken van de verspreiding van beroeps-
ziekten weergegeven en wordt ingegaan op trends. 
Het Signaleringsrapport heeft ook een signaal- of alert-functie. Alerts zijn
punten waarvan het NCvB het essentieel vindt dat professionals en beleids-
makers ervan op de hoogte zijn, zodat men in staat is erop in te spelen.
Alerts kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op nieuwe ziekten, nieuwe
risico’s of op knelpunten in de zorg aan werknemers met beroepsziekten. 

De onderstaande figuur geeft het signaleringsproces in schema weer. In het
signaleringsproces kunnen worden onderscheiden: de informatieverzame-
ling, de analyse en interpretatie en de kennisverspreiding. Het NCvB maakt
gebruik van diverse methoden van informatieverzameling: de Nationale
Registratie Beroepsziekten, peilstations, netwerken van experts, literatuur
en informatie uit de helpdesk. 

1.1 Nationale Registratie Beroepsziekten 

Het Nationale Registratiesysteem Beroepsziekten is gebaseerd op de mel-
dingen van beroepsziekten die de Arbo-diensten krachtens de Arbo-wet
verplicht zijn door te geven aan het NCvB. Het levert belangrijke informatie
op over het vóórkomen en de verspreiding van beroepsziekten en over
trends daarin. Andere functies van het registratiesysteem zijn het blijven
vasthouden van de aandacht voor beroepsziekten en een educatief effect.
Ook worden bijzondere gevallen op deze wijze gesignaleerd. Er lijkt echter
nog altijd sprake van een behoorlijke ondermelding. Bovendien geeft de
Nationale Registratie geen inzicht in de gevolgen van beroepsziekten, zoals
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Peilstations kunnen additionele
informatie leveren over beroepsziekten. 

Peilstations

Expertgroepen

Analyse & 
Interpretatie

AlertsLiteratuur searches

Helpdesk

Signaleringsrapport

Nieuwsbrieven

Fact sheets

Website

Publicaties in vaktijdschriften

Inzet task-force

Nationale Registratie 
Beroepsziekten

Projecten

Figuur 1.1   Schema van de alert-functie van het NCvB



Door het combineren van gegevens uit meerdere registraties ontstaat een
beter beeld. Het NCvB maakt gebruik van een methode van kwaliteits-
bewaking voor de analyse en presentatie van registratiegegevens.

1.2 Peilstations

De volgende peilstations zijn operationeel bij het NCvB:
1 ADS (ArbeidsDermatosen Surveillance): dit peilstation is een samen-

werkingsverband van het NECOD (Nederlands Kenniscentrum Arbeids-
Dermatosen) en het NCvB. 

2 PAL (Peilstation Arbeidsgebonden Longaandoeningen): dit peilstation is het
resultaat van samenwerking van het NKAL (Nederlands Kenniscentrum
Arbeid en Longaandoeningen – ‘Opgelucht Werken’) en het NCvB.

3 PIM (Peilstation Intensieve Melding): dit peilstation is gestart op 1 januari
2003 en wordt gevormd door een groep van 40 bedrijfsartsen, die twee
jaar lang alle beroepsziekten en vermoede beroepsziekten melden aan het
NCvB. De populaties werknemers van de deelnemende bedrijfsartsen zijn
bekend. De deelnemende bedrijfsartsen krijgen een intensieve begeleiding
en feedback bij het identificeren en melden van beroepsziekten. De
gemelde patiënten wordt gevraagd deel te nemen aan een follow-up
onderzoek. Het peilstation moet betere schattingen van het vóórkomen en
de verspreiding van een aantal beroepsziekten opleveren. Op basis van 
follow-up van meldingen zal worden getracht een schatting te geven van de
sociale en economische consequenties van beroepsziekten.

4 Peilstation Politie: Dit project werd samen met de Lopol (werkgroep van
bedrijfsartsen werkzaam voor de politie) uitgevoerd en had als doel
beroepsziekten bij de sector politie beter in beeld te brengen. Het project
is afgerond in 2004.

1.3 Expertgroepen en expertnetwerken

Om relevante kennis bij elkaar te laten komen, onderhoudt het NCvB een
nationaal en internationaal netwerk van experts op het terrein van beroeps-
ziekten. Met buitenlandse instituten vindt regelmatig correspondentie
plaats. Het NCvB is de initiator van twee werkgroepen van nationale
experts: de Werkgroep Infectieziekten bij Arbeid (WIZA) en de Werkgroep
Allergische Beroepsziekten. Een Werkgroep Reproductie en Arbeid is in
voorbereiding. 
Het NCvB is mede-initiatiefnemer van het Expertisecentrum Gehoor en
Arbeid. Dit centrum heeft een zorgfunctie voor patiënten met complexe
arbeidsrelevante gehoorproblematiek. Daarnaast fungeert het als kennis-
centrum. Het NCvB is tevens betrokken bij de polikliniek voor arbeids-
gebonden luchtwegaandoeningen en de polikliniek voor musici bij het
AMC. Ook deze activiteiten leveren praktische kennis op en signalen over
beroepsziekten. 
Met de Nationale Kenniscentra voor Arbeidsrelevante Aandoeningen wordt
samengewerkt in diverse projecten, zoals peilstations en het opstellen van
richtlijnen voor diagnostiek van arbeidsgebonden aandoeningen.

Het NCvB onderhoudt contacten met buitenlandse instituten en partici-
peert in internationale projecten op het gebied van beroepsziekte-
registratie. Statistieken van de diverse Europese landen zijn slecht met
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elkaar te vergelijken door het gebruik van verschillende criteria voor de
vaststelling van beroepsziekten en verschillen in sociale zekerheids-
systemen. Het Eurostat project ‘European Occupational Diseases Statistics’
(EODS) heeft tot doel te komen tot beter vergelijkbare statistieken. Het
NCvB levert hiervoor gegevens aan. 
Ook participeert het NCvB in een werkgroep van het ‘European Forum of
insurances against accidents at work and occupational diseases’ (Euro-
forum). Deze werkgroep heeft als taak vergelijking van beleid ten aanzien
van signalering en preventie van beroepsziekten tussen de verschillende
Europese landen.

1.4 Literatuuronderzoek: databestanden en websites

In het kader van de signaalfunctie van het NCvB wordt een screening
gedaan van de recente wetenschappelijke literatuur op het terrein van
beroepsziekten. Per aandachtsgebied is een vergelijkbare zoekstrategie
gehanteerd:

• Per beroepsziektecategorie zijn relevante tijdschriften handmatig gecheckt
op publicaties;

• Er is gezocht in de databestanden PubMed (Medline), Embase, OSHROM 
of PsycInfo;

• Relevante websites worden gescreend;
• Het expertnetwerk is om relevante publicaties gevraagd.

1.5 Helpdesk informatie

Het NCvB ontvangt en beantwoordt jaarlijks honderden vragen uit de 
praktijk. Deze vragen zijn vaak aanleiding tot het verrichten van zoekacties
in de literatuur of het raadplegen van deskundigen. De vragen die via de
helpdesk gesteld worden geven een beeld van de informatiebehoefte van
het professionele veld. Regelmatig leveren vragen interessante gevals-
beschrijvingen op, die deels als illustratie gebruikt zijn in dit Signalerings-
rapport en ook worden gebruikt in de nieuwsbrieven van het NCvB.

11 SIGNALERINGSRAPPORT BEROEPSZIEKTEN ’05



2 Beroepsziekten Algemeen
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de resultaten van de Nationale Registratie van Beroepsziekten
over 2004. Hoewel de cijfers door onderrapportage geen goed beeld geven van de totale omvang van
beroepsziekten in Nederland, kunnen wel trends worden gesignaleerd. Ook geeft de registratie een
beeld van de relatieve verdeling van beroepsziekten naar sectoren, leeftijd, geslacht enzovoort. Naast
de eigen registratie zijn ook andere bronnen, zoals WAO-gegevens en wetenschappelijke literatuur
geraadpleegd. Ten slotte worden in dit hoofdstuk een aantal belangrijke maatschappelijke
ontwikkelingen op het terrein van beroepsziekten besproken.
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2.1 Definities

In de praktijk worden afhankelijk van de context verschillende definities
voor beroepsziekten gehanteerd. Zo kennen juridische en verzekerings-
geneeskundige definities meestal relatief strenge criteria. Ze worden in het
buitenland gehanteerd in het kader van de compensatieregelingen. Het
gaat daarbij vaak om de ‘klassieke beroepsziekten’, waarbij sprake is van
een evidente relatie tussen de blootstelling en de aandoening. Bedrijfs-
gezondheidskundige definities zijn daarentegen vaak ruimer geformuleerd.
In dat geval moet het vaststellen van een relatie met de arbeid vooral
gezien worden als een signaal voor het nemen van preventieve maat-
regelen. Bij bedrijfsgezondheidskundige definities worden bijvoorbeeld
ook psychische aandoeningen, waarbij het werk in veel gevallen niet de
enige oorzaak is, tot de beroepsziekten gerekend.
Een andere manier om beroepsziekten te onderscheiden, is naar de sterkte
van het oorzakelijk verband (Lesage 1998), waarbij een ziekte met een 
duidelijke oorzaak meer houvast biedt voor preventieve maatregelen. 
Klassieke beroepsziekten zijn beroepsziekten waarbij sprake is van een 
duidelijk, vaak min of meer monocausaal, verband tussen oorzaak en aan-
doening. Dit geldt bijvoorbeeld voor mesothelioom bij asbestblootstelling
en voor beroepsastma door isocyanaten. Wanneer het verband tussen 
oorzaak en aandoening minder duidelijk is en wanneer meer oorzaken een
rol spelen, spreekt men van werkgebonden aandoeningen. Denk aan over-
spannenheid na overbelasting in het werk of rugklachten bij zwaar tillen. In
beide gevallen spelen naast de belasting in het werk privé-omstandighe-
den, persoonlijke gevoeligheid, gedragsfactoren en een verminderde
belastbaarheid vaak een rol in het complex van oorzaken. Ten slotte is er
een groep aandoeningen, waarbij op groepsniveau een relatie met het werk
is aangetoond. Deze aandoeningen komen vaker voor in bepaalde beroeps-
groepen of bepaalde werkomstandigheden, maar een oorzakelijk verband
is in individuele gevallen moeilijk aan te tonen. Dit is bijvoorbeeld het geval
bij ploegendienstwerkers met een verhoogd risico op hart- en vaat-
aandoeningen. 
Het NCvB hanteert een bedrijfsgezondheidskundige definitie van beroeps-
ziekten. Het centrum verzamelt gegevens over beroepsziekten met als doel
beleidsmakers en professionals in de praktijk te ondersteunen bij preventie
van beroepsziekten en beperken van de schadelijke gevolgen ervan. 

2.2 Nationale Registratie
Doelstelling 

De registratie van beroepsziekten heeft een aantal doelstellingen:
Het verkrijgen van inzicht in het vóórkomen van gezondheidsschade 
veroorzaakt door het werk, de verspreiding over sectoren en beroepen en
het monitoren van trends hierin. 
Het opsporen van (nieuwe) oorzaken voor bestaande aandoeningen of van
nieuwe relaties tussen arbeidsbelastingen en aandoeningen. Individuele
meldingen of een groep van meldingen kunnen ‘alarmsignalen’ genereren,
waarvoor specifiek beleid nodig is.
Educatie en bewustwording zijn nevenfuncties van het registratiesysteem.
Daarom wordt leerzame casuïstiek onder de aandacht van bedrijfsartsen
gebracht, onder meer via de Nieuwsbrief of publicatie in vaktijdschriften. 
Ten slotte vormen de databestanden van het NCvB een bron voor weten-
schappelijk onderzoek.
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Melden door Arbo-diensten 

In 2004 zijn door Arbo-diensten 6942 meldingen van beroepsziekten
gedaan aan het NCvB. Hiervan zijn 5788 meldingen geaccepteerd, omdat
ze voldoen aan de meldingscriteria van het NCvB. De uitval bedraagt 1154
meldingen (16,6%). 
Het NCvB hanteert als criterium voor opname in het registratiebestand de
aanwezigheid van een specifieke diagnose. Klachten zonder specifieke
diagnose worden niet als beroepsziekte beschouwd (1045 meldingen). Het
NCvB registreert deze gemelde werkgebonden klachten overigens wel in
een apart bestand. Voor werkgebonden rugklachten is een registratie-
richtlijn ontwikkeld en vanaf 1-1-2005 wordt een melding van rugklachten
die voldoet aan deze registratierichtlijn wel geaccepteerd in het registratie-
bestand. 
Andere redenen voor het niet accepteren van meldingen in het registratie-
bestand zijn: melding van bedrijfsongevallen (68 meldingen) of het ont-
breken van essentiële informatie op het meldingsformulier (41 meldingen).

Er bestaan grote verschillen in de meldingsfrequentie van Arbo-diensten.
Tabel 2.1 geeft een overzicht van het aantal meldingen van de grote lande-
lijke Arbo-diensten, de interne en overige externe diensten in de afgelopen
vijf jaar. Figuur 2.1 vergelijkt het aantal meldingen van Arbo-diensten per
100.000 werknemers onder contract.

Achmea Arbo heeft intern aandacht besteed aan het melden van beroeps-
ziekten door bedrijfsartsen, hetgeen zich vertaalt in een hoger aantal
gemelde beroepsziekten in 2004. Uit tabel 2.1 en figuur 2.1 blijkt dat 
Arbo Unie en ArboNed in 2004 beduidend minder beroepsziekten meldden
dan in het daaraan voorafgaande jaar. 
Het relatief grote aantal meldingen van ArboDuo is afkomstig uit de bouw-
nijverheid. De Stichting Arbouw stelt de meldingsgegevens die zij ontvan-
gen van de Arbo-diensten beschikbaar aan het NCvB. Dit betekent niet dat
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Tabel 2.1   Aantal geaccepteerde meldingen per Arbo-dienst 2000-2004

Arbo-dienst Meldingen Meldingen Meldingen Meldingen Meldingen 

Arbo Unie 2088 1925 2079 1846 1425

ArboNed 829 577 312 627 418

ArboDuo 107 917 1088 1110

Commit 497 580 388 429 342
Voorheen Commit Arbo en Relan

Achmea Arbo 582 547 295 606 1005
Voorheen Arbo Groep Gak 
en Arbo Management Groep

Maetis Arbo 248 240 130 102 92

Ardyn 72 91
Voorheen Arbo Noord 

Overige externe Arbo-diensten1 955 551 432 795 659

Interne Arbo-diensten1 864 1066 782 408 640

Totaal 6063 5593 5335 5973 5788

1 Volgens opgave Stichting Beheer Certificaten Arbo-diensten (www.arbo.nl/systems/organisations/)

2000 2001 2002 2003 2004



het aantal beroepsziekten in de bouw zoveel hoger is, maar het geeft de
goede beschikbaarheid van meldingsgegevens over beroepsziekten in deze
sector weer.

Peilstation Intensief Melden

In 2003 en 2004 heeft een groep bedrijfsartsen meegedaan aan een 
meldingsproject van het NCvB. De bedrijfsartsen zijn geïnstrueerd over 
het melden van beroepsziekten en kregen intensieve begeleiding en terug-
koppeling. 
In 2003 namen 41 bedrijfsartsen deel aan het project. Hiervan hebben 35
artsen 593 meldingen gedaan. In 2004 namen 42 bedrijfsartsen deel aan het
project. Hiervan hebben 34 artsen 414 meldingen gedaan. 
Tabel 2.2 geeft het aantal gemelde gevallen per 100.000 werknemers weer
door de bedrijfsartsen uit het PIM-project vergeleken met de Nationale
Registratie voor de vier grootste sectoren in de jaren 2003 en 2004.
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Figuur 2.1   Aantal geaccepteerde meldingen per 100.000 werknemers onder contract voor een aantal Arbo-diensten, 2001-2004

Opmerkingen bij figuur 2.1:

Meldingen van ArboDuo werden in 2001 en 2002 bij ‘overige Arbo-diensten’ geteld.

Voor het aantal werknemers onder contract zijn de cijfers voor de jaren 2001-2002 ontleend aan de Arbobalans 2001, voor de jaren 2003-2004 aan gegevens van

bureau MarketConcern.

Tabel 2.2  Aantal gemelde gevallen per 100.000 werknemers door de bedrijfsartsen uit het PIM-project vergeleken met de Nationale Registratie 
voor de vier grootste sectoren in de jaren 2003 en 2004

Meldingen per Meldingen per Meldingen per Meldingen per
100.000 werknemers  100.000 werknemers 100.000 werknemers 100.000 werknemers

PIM 2003 Nationale PIM 2004 Nationale 
Registratie 2003 Registratie 2004

Industrie 1154 121 888 98

Reparatie en Handel 1000 26 342 24

Zakelijke dienstverlening 161 44 155 35

Gezondheidszorg 299 55 202 53

Alle sectoren 585 97 405 94



Uit de tabel blijkt dat het PIM-project een incidentie (aantal meldingen van
nieuwe gevallen van beroepsziekten per 100.000 werknemers per jaar)
oplevert die circa 4 tot 6 maal zo hoog is als in de Nationale Registratie. Per
sector zijn er aanzienlijke verschillen: in de sector industrie is de incidentie
bij intensieve melding circa 9 keer zo hoog, in de zakelijke dienstverlening
circa 4 keer. 

Tabel 2.3 geeft het aantal meldingen per 100.000 werknemers weer voor
een aantal aandoeningen. Ook hier zien we aanzienlijke verschillen in de
vergelijking met de Nationale Registratie. Aandoeningen van de bovenste
ledematen en overspanning en burnout worden circa 4 tot 8 keer vaker
gemeld, bij PTSS is deze verhouding aanzienlijk groter. 

Een voorlopige conclusie is dat een project waarbij bedrijfsartsen intensief
worden begeleid bij het melden van beroepsziekten hogere incidentiecij-
fers oplevert dan de Nationale Registratie. Er zijn aanzienlijke verschillen in
de meldingsverhoudingen tussen het PIM-project en de Nationale 
Registratie tussen sectoren en tussen aandoeningen. Deze verschillen 
vereisen nadere analyse. 
Een peilstation levert waarschijnlijk een realistischer beeld op van de
omvang van beroepsziekten in ons land dan de Nationale Registratie. Een
dergelijk peilstation heeft een toegevoegde waarde voor het in kaart 
brengen en monitoren van beroepsziekten in ons land, als rekening 
gehouden wordt met de beperkingen. Een beperking van het peilstation is
een geringer vermogen om signalen van nieuwe risico’s op te vangen: een
voorwaarde voor het opvangen van signalen is dat zoveel mogelijk artsen
gevallen moeten kunnen melden.
Net als in het peilstation voor beroepshuidaandoeningen (ADS) zien we het
aantal meldingen afnemen na het eerste jaar.

2.3 Ziekte, arbeidsongeschiktheid en sterfte door werk 
Arbeidsbelasting

In het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2004 is een overzicht gegeven
van de werkbelasting op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstan-
digheden van TNO Arbeid (van den Bossche en Smulders, 2004). In het rap-
port worden risicosectoren voor de verschillende vormen van werkbelas-
ting belicht en daaruit blijkt dat een aanzienlijk deel van de werkende
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Meldingen per Meldingen per Meldingen per Meldingen per
100.000 werknemers  100.000 werknemers 100.000 werknemers 100.000 werknemers

PIM 2003 Nationale PIM 2004 Nationale
Registratie 2003 Registratie 2004

Aandoeningen van 222 28 141 26
de bovenste ledematen

Overspanning en burnout 146 18 86 20

Posttraumatische 27 1 22 2
stress-stoornis (PTSS)

Lawaaislechthorendheid 58 25 34 22

Contacteczeem 22 3 11 3

Astma 3 1 <1 1

Alle aandoeningen 585 97 405 94

Tabel 2.3  Aantal meldingen per 100.000 werknemers door de bedrijfsartsen uit het PIM-project vergeleken met de Nationale Registratie voor een
aantal aandoeningen in de jaren 2003 en 2004 



bevolking bloot staat aan risico’s voor gezondheid en veiligheid in het werk.
Slechts een beperkt deel van de blootgestelde werknemers zal als gevolg
daarvan ziek worden. Een groter deel van de werknemers heeft er hinder
van of ervaart gezondheidsklachten. Of iemand ziek wordt door het werk
hangt onder andere af van de mate van blootstelling, van persoonlijke
eigenschappen (zoals een aangeboren aanleg of de aanwezigheid van
andere aandoeningen) en van eventuele beschermende maatregelen. Het
meest genoemde arbeidsrisico waartegen werknemers (aanvullende) maat-
regelen wenselijk achten, is ’werkdruk en werkstress‘: meer dan 50% vindt
maatregelen hiertegen nodig.

Ziekte door werk

In 2004 zijn 5788 meldingen van beroepsziekten geaccepteerd door het
NCvB. De laatste vijf jaar ligt het aantal meldingen stabiel rond de 6000.
Het werkelijke aantal nieuwe gevallen van beroepsziekten wordt door het
NCvB geschat op meer dan 20.000 per jaar, een schatting op basis van
extrapolatie van buitenlandse epidemiologische gegevens.

Figuur 2.2 geeft een overzicht van het aantal meldingen van een aantal
beroepsziektecategorieën over de laatste vijf jaar. 
Het aantal meldingen van aandoeningen van het houding- en bewegings-
apparaat vertoont een dalende tendens, terwijl het aantal meldingen van
psychische aandoeningen in 2004 weer iets gestegen is ten opzichte van
voorgaande jaren. De sterke stijging van gehooraandoeningen in 2002 had
te maken met de verbeterde melding vanuit de bouwnijverheid en 
reflecteert geen werkelijke stijging. Het aantal gemelde huid- en luchtweg-
aandoeningen blijft redelijk constant over de afgelopen jaren. Ditzelfde
geldt voor aandoeningen van het zenuwstelsel.
Figuur 2.3 laat voor een aantal sectoren de beroepsziekteprofielen zien
voor 2004. 
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In de bovenstaande figuur zijn alleen de profielen voor 2004 weergegeven.
Uit de gegevens over meerdere jaren blijkt dat de beroepsziekteprofielen
redelijk constant zijn over de afgelopen jaren. In veel sectoren zien we een
daling van het aantal meldingen van het houding- en bewegingsapparaat.
In de sectoren ‘Landbouw en visserij’ en ‘Milieudienstverlening, cultuur,
recreatie en overige dienstverlening’ is in deze categorie aandoeningen
juist meer gemeld. Wat niet uit bovenstaande figuur is af te lezen, is de
opvallende stijging van het aantal meldingen van psychische aandoeningen
per 100.000 werknemers in de sector ‘Openbaar bestuur en overheidsdien-
sten’.

Het totaal aantal geaccepteerde meldingen betreft 67% mannen en 30%
vrouwen. Bij 3% is geen geslacht vermeld. Deze geslachtsverdeling is ver-
gelijkbaar met de voorafgaande jaren. Waarschijnlijk is er sprake van een
oververtegenwoordiging van mannen in het meldingssysteem door het
relatief hoge aantal meldingen vanuit de bouwnijverheid. Op de arbeids-
markt is in 2003 de proportie mannen 57% en de proportie vrouwen 43%.
De WAO-instroom bestaat voor 46% uit mannen en 54% uit vrouwen. Deze
getallen werpen de vraag op of de ondermelding van beroepsziekten bij
vrouwen wellicht sterker is dan bij de mannen.

Evenals in de voorafgaande jaren werden in 2004 in de oudere leeftijdgroe-
pen de meeste beroepsziekten gemeld. Een derde van het totaal aantal
beroepsziekten (33,6%) is gemeld in de oudste leeftijdsklasse (≥ 51 jaar). In
het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2004 is er reeds op gewezen dat
beroepsziekten van houding- en bewegingsapparaat, psychische aandoe-
ningen en gehooraandoeningen aanzienlijk vaker gemeld worden in de
oudere leeftijdsgroepen. Huid- en luchtwegaandoeningen worden juist
vaker gemeld in de jongere leeftijdsgroepen. 

Arbeidsongeschiktheid door werk

Het is nog steeds niet goed mogelijk om uit de cijfers over de WAO-
instroom van het UWV het werkgebonden deel te identificeren. Dit is overi-
gens ook niet eenvoudig. Een deel van de arbeidsongeschiktheid zal recht-
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streeks veroorzaakt zijn door het werk, bijvoorbeeld bij een posttraumati-
sche stress-stoornis of bepaalde luchtwegaandoeningen. Vaak spelen ech-
ter ook andere factoren een rol bij het ontstaan van langdurige arbeidson-
geschiktheid, zoals lopend medisch onderzoek, conflicten in de werksitu-
atie, schadeclaims en andere omstandigheden die de reïntegratie kunnen 
vertragen. In eerdere Signaleringsrapporten werd reeds aangegeven dat
waarschijnlijk 15-40% van de WAO-instroom werkgerelateerd is.

Sterfte door beroepsziekten

In een recent verschenen studie van Popma (Popma, 2005) wordt de werk-
gebonden sterfte in Nederland geschat op 2620 tot 5530 slachtoffers per
jaar. Deze schatting komt overeen met die van het Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten in het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2002. Dat
betrof een extrapolatie van een Finse studie naar de Nederlandse situatie.
Het grootste deel van de sterfte is te wijten aan kanker door het werk
(1000-3000 gevallen per jaar).

2.4 Internationale gegevens en vergelijking

Eurostat publiceerde in 2004 een overzicht van geregistreerde beroeps-
ziekten in 12 EU lidstaten in het jaar 2001 (Karjalainen en Niederlaender,
2004). In totaal werden 31.945 nieuwe gevallen geregistreerd. Dit betekent
een incidentie van 48 beroepsziekten per 100.000 mannen en 22 beroeps-
ziekten per 100.000 vrouwen. De meest gemelde beroepsziekten waren
peesontstekingen van hand- en pols, tenniselleboog, contacteczeem en
lawaaislechthorendheid. 
Uit deze cijfers kunnen geen conclusies worden getrokken over de werke-
lijke omvang van beroepsziekten in Europa. Daarvoor zijn de criteria voor
het melden van beroepsziekten in diverse landen te verschillend, evenals
de systemen van sociale zekerheid. Bovendien neemt een aantal landen,
zoals Duitsland, niet deel aan het project. 
Bij vergelijking met de Europese cijfers blijkt wederom de sterke onderrap-
portage van beroepshuidaandoeningen in Nederland. Mogelijk heeft dit te
maken met de sterke oriëntatie op verzuim in ons land, zoals eerder
gemeld in de Signaleringsrapporten. 

In 2003 is een nieuwe Europese lijst van beroepsziekten gepubliceerd. Een
Commissie bestaande uit deskundigen uit de EU landen heeft tot taak 
achtergronddocumenten (medical notices) op te stellen met daarin aan-
wijzingen voor diagnostiek van de beroepsziekten op de lijst. Het NCvB
participeert in deze commissie. In de discussies bleek dat in de nieuwe EU
landen nog veel zogenaamde klassieke beroepsziekten voorkomen die in
de ‘oude’ EU landen inmiddels op hun retour zijn. 

2.5 Maatschappelijke ontwikkelingen
Arboconvenanten

In 2004 zijn de eerste arboconvenant-trajecten afgesloten. De doelstelling
in diverse convenanten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug
te dringen, is over het algemeen gehaald. Het verzuim is sterker gedaald in
sectoren met een convenant dan in sectoren zonder convenant. In diverse
convenanten zijn ook afspraken gemaakt over het terugdringen van
arbeidsrisico’s. Dit heeft in een aantal sectoren geleid tot een afname van
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het aantal beroepsziekten. Het maken van afspraken op branche-niveau lijkt
daarmee effectief te zijn. Wel is het van belang dat de afspraken na afloop
van de arboconvenant-trajecten gecontinueerd of geactualiseerd worden.
In 57% van de sectoren worden de afspraken over arbeidsomstandigheden
uitgewerkt in CAO-afspraken. 

Maatwerk in Arbo-dienstverlening: consequenties voor het melden van beroepsziekten

Door een wetswijziging is per 1 juli 2005 onder voorwaarden een alternatief
mogelijk voor de verplichte inschakeling van een Arbo-dienst. Bedrijven
worden geacht een preventiemedewerker aan te stellen die zorgdraagt
voor de veiligheid en gezondheid in het bedrijf. In bedrijven met maximaal
15 medewerkers kan de werkgever deze taken ook zelf uitvoeren. Wel 
blijven bedrijven verplicht een bedrijfsarts te contracteren in verband met
de verzuimbegeleiding.
Voorheen berustte de verplichting tot het melden van beroepsziekten aan
het NCvB bij de Arbo-diensten (artikel 9 Arbo-wet). Dit artikel is in de
nieuwe Arbo-wet gewijzigd. Vanaf 1 juli dient de melding óf door de Arbo-
dienst óf door de bedrijfsarts te worden gedaan. Zelfstandig werkende
bedrijfsartsen zijn dus sinds 1 juli wettelijk verplicht beroepsziekten te 
melden, ook als zij niet in opdracht van een Arbo-dienst werken. Daarnaast
blijft de Arbo-dienst wettelijk verantwoordelijk voor het melden van
beroepsziekten in de verzorgde populatie.

Melding van beroepsziekten: kwaliteitsindicator voor arbobeleid

In het streven de administratieve lastendruk voor bedrijven te verminderen
wil het kabinet werkgevers en werknemers in grotere mate verantwoorde-
lijk maken voor de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf of branche. Over
deze deregulering van arbobeleid heeft de SER op verzoek in 2005 een
advies uitgebracht. Bij het meten van de kwaliteit van het gevoerde arbo-
beleid kan men gebruik maken van verschillende indicatoren. Melden en
registreren van gezondheidsschade door het werk is er één van. In een
nieuwe situatie met grotere eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van te
hanteren regels en voorschriften, wordt het extra belangrijk om goed te 
monitoren wat het effect van het gevoerde beleid op de gezondheid van 
de werknemers is. Permanente aandacht voor zorgvuldige melding van
beroepsziekten is dan temeer geboden. 

Klinische Arbeidsgeneeskunde

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn, respectievelijk worden, initia-
tieven genomen om te komen tot voorzieningen op het gebied van de 
klinische arbeidsgeneeskunde. Zij moeten de lacunes opvullen die er hier
zijn op het gebied van de diagnostiek en zorg bij complexe arbeidsgenees-
kundige problematiek. Hoewel het gaat om gespecialiseerde voorzienin-
gen, is het van belang dat ze worden ingebed in de reguliere zorgstructuur.
De financiering is op dit moment voor een belangrijk deel afhankelijk van
bijdragen van de werkgevers. Dat maakt de positie van deze voorzieningen
kwetsbaar. Wellicht biedt de nieuwe zorgverzekeringswet mogelijkheden
om te komen tot een betere, meer structurele vorm van financiering.
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2.6 Conclusies 

A Peilstation completeert het beeld van beroepsziekten

Een peilstation levert waarschijnlijk een realistischer beeld op van de
omvang van beroepsziekten in ons land dan de Nationale Registratie. Als
rekening gehouden wordt met de beperkingen heeft een dergelijk peil-
station een toegevoegde waarde voor het in kaart brengen en monitoren
van beroepsziekten in ons land. 

A Deregulering arbobeleid eist goede beroepsziektenmonitoring

De overheid streeft naar vermindering van administratieve lastendruk van
bedrijven. De vermindering van arboregels past in dit streven. De overheid
wil werkgevers en werknemers zelf meer verantwoordelijkheid geven voor
de arbeidsomstandigheden. In dit licht is melding van beroepsziekten van
eminent belang om gezondheidsschade door het werk te kunnen blijven
signaleren.

A Klinische Arbeidsgeneeskunde

Voorzieningen op het gebied van de klinische arbeidsgeneeskunde moeten
de lacunes opvullen op het gebied van diagnostiek en zorg van complexe
arbeidsgeneeskundige problematiek. De komst van een nieuwe zorg-
verzekeringswet zou aangegrepen kunnen worden om te komen tot een
betere structurele vorm van financiering van deze voorzieningen.
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3 Aandoeningen van houding- en
bewegingsapparaat
Opnieuw zijn aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat de meest gemelde categorie van
beroepsziekten: 2278 (39%) op een totaal van 5788 beroepsziektemeldingen in 2004. Dit komt op basis
van 6,2 miljoen werknemers overeen met één melding van een beroepsziekte van het houding- en
bewegingsapparaat per 2722 werknemers. 
Verdeeld over de drie lichaamsregio’s zijn dat 1601 (70%) meldingen volgens de RSI registratierichtlijn,
160 (7%) beroepsziektemeldingen voor de rug en 127 (6%) beroepsziektemeldingen voor de onderste
ledematen. Daarnaast zijn er 390 (17%) overige aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat,
die niet konden worden ingedeeld bij één van de drie regio’s.

In Nederland wordt de ernst en omvang van werkgebonden aandoeningen aan het houding- en
bewegingsapparaat en de gevolgen daarvan voor het verrichten van werk inmiddels onderkend. In 44
van de in totaal 62 arboconvenanten is aandacht voor de onderwerpen fysieke belasting en RSI. Daarbij
gaat het om respectievelijk 30% (1,86 miljoen werknemers) en 15% (0,93 miljoen werknemers) van de
beroepsbevolking. De 62 arboconvenanten samen bereiken in totaal 50% van de beroepsbevolking: dat
zijn 3,1 miljoen werknemers. 
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3.1 Omschrijving aandoeningen van het houding- en
bewegingsapparaat

Beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat zijn onderverdeeld
naar lichaamsregio: aandoeningen aan de bovenste ledematen (schouder,
arm, elleboog, pols, hand en nek in overeenstemming met de definitie van
de registratierichtlijn voor RSI), de rug (inclusief aandoeningen aan de nek
die buiten de definitie van de registratierichtlijn voor RSI vallen) en de
onderste ledematen (heup, benen, knieën, enkel en voet). Voorbeelden van
beroepsziekten uit deze drie categorieën zijn respectievelijk een ‘tennis-
elleboog’ bij een elektromonteur door veelvuldig schroeven, een hernia bij
een kozijnenmonteur door het tillen van zware lasten en een slijmbeurs-
ontsteking van de knie bij een installateur door langdurig geknield werken.

Artrose van de duim als beroepsziekte

Een bedrijfsarts ziet op zijn spreekuur een 40-jarige meubelmaker met last
van zijn linkerduim. De meubelmaker vertelt dat op de foto van het hand-
duimgewricht slijtage is te zien. De bedrijfsarts vraagt zich af in hoeverre er
sprake kan zijn van een beroepsziekte. De meubelmaker moet in zijn werk
veel kracht zetten met hand en duim om de stof (voorheen het leer) vast te
houden om zo dit materiaal te kunnen bevestigen. De meubelmaker verricht
dit type werk al meer dan 20 jaar. De specifieke aandoening wordt niet in de
NCvB richtlijn genoemd. Maar in de richtlijn worden het vasthouden van
gereedschappen of objecten in knijp- of grijpposities en krachtsinspanning
van de handen van meer dan 40 Newton wel genoemd als risicofactor voor
aandoeningen aan hand en pols. Mede gezien de leeftijd van de meubel-
maker en de blootstellingsduur, is het dan ook waarschijnlijk dat er sprake is
van een beroepsziekte.

Trigger finger als beroepsziekte?

Een bedrijfsarts ziet een medewerkster die geopereerd is aan een zoge-
naamde ’trigger finger’ oftewel een ‘hokkende vinger’. Zij heeft informatie
gevonden op het internet over een relatie tussen veelvuldig beeldscherm-
werk en het krijgen van deze aandoening. Hoewel de bedrijfsarts al heel wat
beeldschermwerkers met klachten gezien heeft op zijn spreekuur, is dit nieuw
voor hem. Een zoektocht in professionele medische databestanden op inter-
net (PubMed) levert een aantal verwijzingen naar onderzoeken over werk en
trigger fingers op. In geen van de artikelen wordt een relatie met beeld-
schermwerk beschreven. Wel wordt een relatie gemeld tussen werkzaamhe-
den waarbij sprake is van het uitoefenen van veel kracht bij grijpen en het
ontstaan van een trigger finger. In deze casus is dus waarschijnlijk geen
sprake van een beroepsziekte.

3.2 Omvang van de problematiek
Meldingen door bedrijfsartsen

In 2004 zijn in totaal 2278 beroepsziekten gemeld van het houding- en
bewegingsapparaat: 39% van het totaal aantal meldingen. Dit aantal (en
percentage) is vergelijkbaar met de 2422 in 2003 en de 2316 in 2002. Bij
83% van de meldingen waren de bedrijfsartsen vrijwel zeker dat het een
beroepsziekte was, bij 15% van de meldingen was sprake van twijfel en bij 
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2% was het onbekend. Van de meldingen is 51% opgespoord tijdens ver-
zuimbegeleiding, 28% tijdens het arbeidsgezondheidkundig spreekuur,
19% tijdens een Periodiek ArbeidsGezondheidkundig Onderzoek (PAGO)
en 2% overig zoals aanstellingskeuring of onbekend. 

Wanneer het aantal beroepsziekten in een sector wordt vergeleken met het
aantal werknemers in de sector, blijkt dat het aantal meldingen van
beroepsziekten van het houding- en bewegingsapparaat het hoogst is voor
werknemers in de bouwnijverheid: 174 op 100.000 werknemers. Dit relatief
hoge aantal meldingen wordt niet alleen verklaard door de aanwezige 
risico’s in de bouw, maar ook door de geprotocolleerde wijze van regi-
stratie via de Stichting Arbouw. 
Opvallend is de toename van het aantal meldingen van beroepsziekten van
het houding- en bewegingsapparaat voor de sector ‘landbouw, jacht en
bosbouw’: met 70% in vergelijking met vorig jaar, van 58 per 100.000 werk-
nemers in 2003 naar 99 per 100.000 werknemers in 2004. Bovendien is dit
het vierde opeenvolgende jaar dat het aantal meldingen toeneemt in deze
sector. 
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Tabel 3.1  Aantal beroepsziektemeldingen van het houding- en bewegingsapparaat en het aantal per 100.000 werknemers in de verschillende
sectoren in de periode 2001-2004. De CBS-cijfers van de beroepsbevolking van 2003 en 2004 zijn nog niet beschikbaar

Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
meldingen meldingen meldingen meldingen meldingen meldingen meldingen meldingen

in 2001 per 100.000 in 2002 per 100.000 in 2003 per 100.000 in 2004 per 100.000
werknemers werknemers werknemers werknemers

(CBS 2001) (CBS 2002) (CBS 2002) (CBS 2002)

Bouwnijverheid 191 46 763 191 712 178 694 174

Industrie 709 71 424 44 489 51 391 41

Gezondheids- en 335 36 196 20 195 20 171 18
welzijnszorg

Vervoer, opslag en 203 48 158 40 141 36 194 50
communicatie

Verhuur en handel in 386 53 156 22 188 26 111 15
onroerend en roerende
goederen en zakelijke 
dienstverlening

Reparatie van 207 23 134 15 133 15 138 16
consumentenartikelen
en handel

Openbaar bestuur, 212 40 125 23 147 27 170 31
overheidsdiensten 

Milieudienstverlening, 93 40 105 44 111 47 139 59
cultuur, recreatie en  
overige dienstverlening

Financiële instellingen 97 35 88 34 120 46 69 26

Onderwijs 101 23 44 9 58 12 41 8

Landbouw, jacht 29 35 36 40 52 58 89 99
en bosbouw

Winning van delfstoffen 13 - 13 - 4 - 4 -

Horeca 20 13 12 7 13 8 17 10

Productie en distributie 43 159 9 29 22 71 17 55
van elektriciteit, 
aardgas en water

Sector onbekend 133 - 53 - 37 - 33 -

Totaal 2772 45 2316 38 2422 37 2278 35



Dat geldt ook voor de sector ‘milieudienstverlening, cultuur, recreatie en
overige dienstverlening’. Het aantal meldingen van beroepsziekten van het
houding- en bewegingsapparaat in deze sector steeg van 40 op de 100.000
werknemers in 2001 naar 59 op de 100.000 werknemers in 2004. 
Het gemelde aantal beroepsziekten van het houding- en bewegings-
apparaat is in 2004 het sterkst gedaald in de sector ‘financiële instellingen’:
van 46 op de 100.000 werknemers in 2003 naar 26 op de 100.000 werk-
nemers in 2004. Het gemelde aantal beroepsziekten van het houding- en
bewegingsapparaat per 100.000 werknemers over alle sectoren is min of
meer gelijk gebleven sinds 2002: 35 op de 100.000 werknemers in 2004.

Bovenste ledematen

De arbeidsgerelateerde aandoeningen aan de bovenste ledematen worden
veelal aangeduid als RSI (‘Repetitive Strain Injury’). Het NCvB hanteert voor
het melden van RSI als beroepsziekte als registratierichtlijn het Europese
criteriadocument voor de arbeidsgerelateerdheid van aandoeningen aan de
bovenste ledematen (Sluiter et al., 2001) (http://www.beroepsziekten.demo-
domein.com/datafiles/saltsa%20rapport%202000.pdf). Per lichaamsregio
zijn criteria geformuleerd voor het vaststellen van de relatie met arbeid.
Risicofactoren zijn de herhaling van een beweging (‘repetitive’), maar ook
de te leveren kracht en de lichaamshouding. 
Het totaal aantal beroepsziektemeldingen voor RSI op basis van de regi-
stratierichtlijn bedroeg in 2004 1601. Uitgaande van een populatie van 6,2
miljoen werknemers, is het aantal beroepsziektemeldingen van een aan-
doening aan de bovenste ledematen 1 per 3873 werknemers. 
In 2004 trad voor het vierde opeenvolgende jaar een daling op in de mel-
dingen (zie figuur 3.1). De twee sectoren met het hoogste aantal meldingen
zijn de ‘bouwnijverheid’ met 96 per 100.000 werknemers en ‘landbouw,
jacht en bosbouw’ met 75 per 100.000 werknemers. De overige sectoren
variëren tussen 42 voor ’milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige
dienstverlening’ en 7 per 100.000 werknemers voor het ‘onderwijs’.
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Deze algemene daling kan duiden op het succes van de aandacht voor 
preventie van RSI binnen bedrijven. Mogelijk hebben de arboconvenanten
en de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter per 1 april 2002 deze
aandacht versterkt. Daarnaast kan de bekendheid met de registratierichtlijn
van het NCvB en het gebruik daarvan ertoe hebben bijgedragen dat
bedrijfsartsen een zorgvuldiger afweging maken bij het vaststellen van RSI
als te melden beroepsziekte. Ondanks deze positieve ontwikkelingen 
blijven aandoeningen aan de bovenste ledematen de meest gemelde
beroepsziekten in Nederland.

Rug

Het aantal beroepsziektemeldingen voor aandoeningen aan de rug
bedroeg in 2004 160. In 2003 zijn 193, in 2002 223 van dergelijke beroeps-
ziekten gemeld. Uitgaande van een werkzame populatie van 6,2 miljoen
werknemers is dat één beroepsziektemelding voor een aandoening aan de
rug per 38750 werknemers. De meeste meldingen komen uit de bouw met
28 beroepsziektemeldingen van rugaandoeningen op 100.000 werknemers.
Voor de overige sectoren varieert het aantal beroepsziektemeldingen van
de rug tussen 0 en 3 meldingen per 100.000 werknemers. 
Deze lage inschatting van de kans op een beroepsziekte komt mede door-
dat tot 22 december 2004 aspecifieke lage rugklachten door tillen en 
buiging en draaiing van de romp niet als beroepsziekte konden worden
gemeld. Sinds deze datum is de registratierichtlijn voor aspecifieke lage
rugklachten van kracht. Deze richtlijn is gebaseerd op het Instrument
Arbeidsgerelateerdheid Aspecifieke Lage Rugklachten. Het instrument
dient ter ondersteuning van het professionele oordeel van bedrijfsartsen
over de mate van arbeidsgerelateerdheid van aspecifieke lage rugklachten.
Meer informatie over de richtlijn voor het melden van aspecifieke lage 
rugklachten is te vinden op: http://www.beroepsziekten.nl/datafiles/
Registratierichtlijnrug.pdf 
Risicofactoren voor aspecifieke lage rugklachten zijn tillen, blootstelling
aan lichaamstrillingen en herhaald buigen en/of draaien van de romp. Deze
potentiële risicofactoren komen op veel werkplekken in Nederland voor: in
de helft van de Nederlandse bedrijven worden regelmatig lasten getild of
gedragen (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2004). Bij
28% van de bedrijven gaat het om lasten van meer dan 10 kg en bij 6% van
de bedrijven zelfs om lasten van meer dan 25 kg. Elf procent van de werk-
nemers geeft aan regelmatig of vaak lasten zwaarder dan 15 kg te tillen. Uit
de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003 (Smulders en van den
Bossche, 2004) blijkt dat 49% van de werknemers regelmatig of vaak de
romp buigt of draait in het werk en 24% lang achtereen in een vooroverge-
bogen romphouding werkt. In Nederland staat 8% van de werknemers
bloot aan lichaamstrillingen (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, 2004). 
In de arboconvenanten is dan ook veel aandacht voor deze risicofactoren.
Bovendien dient de Europese richtlijn voor hand/arm- en lichaamstrillingen
uiterlijk 6 juli 2005 in de Nederlandse regelgeving te zijn geïmplementeerd.

Onderste ledematen

Het aantal beroepsziektemeldingen voor de onderste ledematen bedroeg
in 2004 127. Dit aantal is vergelijkbaar met de 130 beroepsziektemeldingen
uit 2003, maar een toename ten opzichte van de 114 meldingen in 2002 en
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de 44 meldingen in 2001. Uitgaande van een populatie van 6,2 miljoen
werknemers betekent dit een beroepsziektemelding voor een aandoening
aan de onderste ledematen van 1 per 48819 werknemers. 
De meest beroepsziekten van de onderste ledematen zijn aandoeningen
van de knie: 116. Voor de heup zijn 7 beroepsziekten gemeld. De overige 4
beroepsziekten waren aandoeningen van onder andere de voet. 
De sector met de meeste meldingen is de bouw met 23 meldingen per
100.000 werknemers. Voor de overige sectoren zijn minder dan 10 beroeps-
ziektemeldingen gedaan.
Om een beter beeld te krijgen van het voorkomen van aandoeningen aan
de onderste ledematen is het NCvB samen met het Coronel Instituut voor
Arbeid, Milieu en Gezondheid van het Academisch Medisch Centrum/
Universiteit van Amsterdam gestart met het opstellen van een criteria-
document voor arbeidsgerelateerdheid van aandoeningen aan de onderste
ledematen. Op dit moment zijn alleen registratierichtlijnen beschikbaar
voor aandoeningen aan de meniscus en de slijmbeurs van de knie. De 
verwachting is dat voor drie andere knieaandoeningen de registratierichtlij-
nen eind 2005 gereed zijn.

3.3 Internationale gegevens en vergelijking

In Nederland is er veel aandacht voor arbeidsgerelateerde aandoeningen
aan de bovenste ledematen. Uit de studie van de European Foundation for
the Living and Working Conditions (Paoli en Merllié, 2001) blijkt dat het
vóórkomen van zelfgerapporteerde arbeidsgerelateerde klachten aan nek
en schouder in Nederland in het afgelopen jaar met 23,4% vergelijkbaar is
met het Europese gemiddelde van 22,8%. Uit hetzelfde onderzoek blijkt
dat de prevalentie van zelfgerapporteerde arbeidsgerelateerde rugklach-
ten in Nederland lager is dan het gemiddelde voor de 15 Europese landen:
25,5% versus 33,2%. Ook voor arbeidsgerelateerde klachten aan de onder-
ste ledematen is de prevalentie in Nederland lager dan het gemiddelde in
Europa: 6,4% versus 11,5%. Mogelijk hangt het lagere percentage klachten
van de rug en de knie samen met het verrichten van minder fysiek zwaar
werk voor de betreffende lichaamsregio’s.

3.4 Wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen
Algemeen

Het Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat ontvangt vanaf
2005 geen subsidie meer. De activiteiten van dit kenniscentrum worden
vanaf 2005 op beperkte schaal voortgezet. Voorbeelden van recente pro-
ducten van het kenniscentrum zijn het Instrument Arbeidsgerelateerdheid
van Aspecifieke Lage Rugklachten en de consensus van elf medische en
paramedische beroepsorganisaties over een nieuwe naam (Complaints of
the Arm, Neck and/or Shoulder, CANS), definitie en indeling van arm-, nek-
en/of schouderklachten, die voor alle beroepsgroepen bruikbaar is
(www.kenniscentrumakb.nl). 

Bovenste ledematen

TNO Kwaliteit van Leven-Arbeid heeft in opdracht van de ministeries van
SZW en VWS een programmeringstudie verricht naar bewijs voor effec-
tiviteit van maatregelen voor preventie, behandeling en reïntegratie bij RSI
(Blatter et al., 2004). De belangrijkste conclusie is dat er weinig bekend is
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over de effectiviteit van maatregelen. Dit komt omdat er nog weinig goed
onderzoek is uitgevoerd naar dit onderwerp. Nederlandse onderzoeksinsti-
tuten die zijn gespecialiseerd in dit onderwerp, zoals het Coronel Instituut
voor Arbeid, Milieu en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum; de
Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam; IRV
Hoensbroek; NICI, Radboud Universiteit Nijmegen; TNO Kwaliteit van
Leven-Arbeid en Afdeling Revalidatie, Universiteit Maastricht, hebben de
handen ineengeslagen en richten een stichting op die onderzoek gaat uit-
voeren naar oorzaken en effectiviteit van preventieve en curatieve maatre-
gelen. Dit moet in overleg met en gefinancierd door bedrijven gebeuren. 
In Nederland wordt op verschillende plekken wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar werk en RSI. Bij het Coronel Instituut voor Arbeid, Milieu en
Gezondheid, Academisch Medisch Centrum loopt op dit moment een
onderzoek naar de effectiviteit van multidisciplinaire behandeling bij RSI
patiënten en naar de effectiviteit van pauzesoftware op preventie van RSI.
Verder vindt binnen Body@Work TNO VUmc (een onderzoekscentrum
waarin het EMGO Instituut – VU medisch centrum –, TNO Kwaliteit van
Leven-Arbeid en de Faculteit der Bewegingswetenschappen – Vrije 
Universiteit Amsterdam – nauw samenwerken) onderzoek plaats naar het
ontstaan en de preventie van RSI. Een deel van het onderzoek wordt mee-
gefinancierd door Arbo Unie. Daarnaast heeft Arbo Unie een landelijk 
Expertisecentrum RSI opgericht om de kwaliteit van de kennis over RSI
voor de medewerkers te verhogen. Het Expertisecentrum RSI heeft hiertoe
onder meer een Kenniskring opgericht.

Rug

Werkaanpassingen bij rugklachten leiden tot sneller herstel dan gebruike-
lijke zorg door de bedrijfsarts en daarmee tot kostenbesparing voor het
bedrijf. Dat blijkt uit promotieonderzoek van het EMGO Instituut, VU
medisch centrum, dat in samenwerking met TNO Kwaliteit van Leven-
Arbeid is uitgevoerd (Anema, 2004; Steenstra, 2004). Het onderzoek evalu-
eerde de Nederlandse variant van een in Canada ontwikkeld programma
om werknemers die verzuimen door rugklachten weer snel aan het werk te
krijgen. Een jaar na de interventie is 91% van de werknemers met werkaan-
passingen weer aan het werk, terwijl dit in de groep met de gebruikelijke 
begeleiding 83% is. Het mediane verzuim is bovendien 27 dagen korter bij
werkaanpassingen dan in de groep die het programma niet heeft gevolgd. 
De interventie bestaat uit het aanpassen van het werk in overleg met werk-
nemer, leidinggevende en arbo-adviseurs na 2 tot 6 weken verzuim. Het
doel van de werkaanpassingen is om belemmeringen voor werkhervatting
weg te nemen. De kosten van de werkaanpassingen bedragen € 19 voor
één dag sneller hervatten van het werk. 
Deelnemers die na 8 weken nog verzuimden kregen naast de werkplek-
aanpassing of gebruikelijke zorg een ‘graded activity’ programma aangebo-
den. Opmerkelijk was dat dit graded activity programma de terugkeer naar
het werk vertraagde, vooral als het was voorafgegaan door de werkplek-
interventie. De combinatie van beide interventies had dus geen meer-
waarde voor terugkeer naar het werk vergeleken met de gebruikelijke zorg. 
In 1999 is de eerste geautoriseerde richtlijn van de NVAB ‘Handelen van de
bedrijfsarts bij werknemers met lage rugklachten’ tot stand gekomen. Deze
nieuwe gegevens over de effectiviteit van interventies en werkgerelateerd-
heid bij rugklachten vormen een goede aanleiding om tot herziening van
deze richtlijn over te gaan.
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3.5 Conclusies 

A Naar een effectieve preventie van RSI

Hoewel het aantal beroepsziektemeldingen voor RSI sinds 2000 met 47% is
gedaald, is RSI nog steeds de meest gemelde beroepsziekte. Preventie van
RSI blijft daarom een belangrijke doelstelling in het beleid van de werk-
gevers, werknemers en overheid. In 14 van de 62 arboconvenanten is dit
onderwerp opgenomen en 1,07 miljoen werknemers hebben daar belang
bij. De programmeringstudie ‘RSI-maatregelen: preventie, behandeling en
reïntegratie’ concludeert dat het op dit moment niet mogelijk is preven-
tieve maatregelen te benoemen die bewezen effectief zijn in het voorko-
men van RSI en bijbehorend verzuim. Afhankelijk van het precieze ontwerp
zouden de evaluatiestudies binnen de arboconvenanten een bijdrage 
kunnen leveren aan beantwoording van de vraag naar de effectiviteit van
maatregelen ter preventie van RSI.

A Beter zicht op omvang van beroepsziekten door rugaandoeningen

Meer dan 40% van de bevolking van 20 jaar en ouder heeft ieder jaar lage
rugklachten. Voor ongeveer 20% duren de rugklachten langer dan 3 
maanden en ongeveer 7% verzuimt door lage rugklachten. De eind 2004
ingevoerde registratierichtlijn voor het melden van beroepsziekten voor
aspecifieke lage rugklachten moet bijdragen aan een beter zicht op het
daadwerkelijk aantal beroepsziekten door aandoeningen van de rug in
Nederland.

A Op naar een herziening van de NVAB richtlijn voor lage rugklachten 

De laatste jaren zijn in Nederland en in het buitenland verschillende (over-
zicht)studies verschenen over werkgebonden risicofactoren voor lage rug-
klachten en de effectiviteit van interventies gericht op terugkeer naar werk
bij werknemers met lage rugklachten. De eerste geautoriseerde richtlijn
van de NVAB, ‘Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met lage rug-
klachten’ uit 1999 is aan herziening toe. 
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4 Psychische aandoeningen
Opnieuw betreft een kwart van alle aan het NCvB gemelde beroepsziekten psychische aandoeningen.
Afgelopen jaar kenmerkte zich door nationale aandacht voor het thema psychische aandoeningen en
werk. Werkdruk als risicofactor voor psychische aandoeningen is na reïntegratie het meest voorkomende
onderwerp in de arboconvenanten.
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4.1 Omschrijving psychische aandoeningen
Overspannenheid en burnout 

Overspannenheid is een klinisch beeld dat gekenmerkt wordt door aspeci-
fieke spanningsklachten met aanzienlijke beperkingen in het sociaal of
beroepsmatig functioneren. Patiënten zijn moe, gespannen, prikkelbaar,
emotioneel labiel, lijden aan concentratieverlies of slapen slecht. Over-
spannenheid wordt gezien als het gevolg van controleverlies, demoralisatie
of een falende coping bij een relatieve overmaat aan stress. Het beeld van
burnout vertoont een grote overlap met overspannenheid maar heeft een
ernstiger en langduriger beloop. Kenmerkend voor burnout zijn een lange
voorgeschiedenis met spanningsklachten, emotionele uitputting en een
gevoel van verminderde competentie met een cynische houding ten
opzichte van het werk.

Posttraumatische stress-stoornis

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een ziektebeeld dat kan 
optreden na een (opeenstapeling van) ernstige traumatiserende gebeurte-
nis(sen). Deze gebeurtenissen, die men zelf ondergaat of waar men getuige
van is, roepen een reactie van intense angst, hulpeloosheid of afschuw op.
Drie typen klachten worden door patiënten gemeld: 

1 symptomen van herbeleving van (delen) van het trauma; 
2 vermijding van personen of situaties die aan het trauma gerelateerd zijn; 
3 aanhoudende symptomen van verhoogde prikkelbaarheid zoals slaap-

problemen, concentratieproblemen, woede uitbarstingen en schrik-
achtigheid. 
PTSS als beroepsziekte komt onder andere voor bij personeel van hulpdien-
sten (politie, brandweer en ambulancepersoneel), bij personeel uit de
publieke sector (bijvoorbeeld baliemedewerkers of veiligheidsemployees)
en in de gezondheidszorg.

Depressie

Het meest kenmerkende symptoom van depressie is een verlaagde stem-
ming, die ofwel als somberheid of als een onvermogen om plezier te bele-
ven wordt ervaren. Als een combinatie van symptomen als depressie wordt
gediagnosticeerd, blijkt soms de psychosociale belasting in het werk een
oorzakelijke factor. De depressie is bij een deel van de werknemers een
later gevolg van één van de bovengenoemde psychische, aan (chronische)
stress gerelateerde aandoeningen. Fysische factoren zoals blootstelling aan
kwik of oplosmiddelen of deprivatie van daglicht kunnen ook oorzaken zijn
van een depressie.

4.2 Omvang van de problematiek
In 2004 werden aan het NCvB 1582 meldingen van werkgebonden psychi-
sche aandoeningen gedaan. Dit is 27% van alle meldingen. Tabel 4.1 geeft
een overzicht van de diagnoses van de meldingen van 2002 tot en met
2004. De verhouding tussen de verschillende diagnoses is in de afgelopen
jaren niet veel veranderd. Overspannenheid en burnout vormen samen met
77% het grootste deel van het aantal meldingen. Posttraumatische stress
en depressie vertonen allebei een duidelijke stijging ten opzichte van 2003. 

Met name bij de categorie psychische aandoeningen geven bedrijfsartsen
aan dat het lastig is te beoordelen of de oorzaak in hoofdzaak werkgebon-
den is of dat andere factoren zoals privé-omstandigheden of persoonlijke
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eigenschappen een doorslaggevende rol spelen. De meldende artsen
waren bij 1245 (79%) van de meldingen bijna zeker dat de aandoening door
het werk veroorzaakt werd. In 14% van de meldingen twijfelden de artsen
hierover. Bij bijna de helft (43%) van alle meldingen vanwege psychische
klachten geven de melders aan dat persoonlijke eigenschappen hebben 
bijgedragen aan het manifest worden van de aandoening. Bij overspannen-
heid/burnout en depressie geven bedrijfsartsen vaker aan dat persoonlijke
eigenschappen een rol spelen (respectievelijk 45% en 44%) dan bij PTSS
(24%) en overige reacties op ernstige stress (31%). 

Een kleine meerderheid (53%) van de meldingen betreft mannen. Een klein
deel van de meldingen (10%) betreft werknemers jonger dan 30 jaar. De
resterende 90% van de meldingen is ongeveer gelijk verdeeld over de leef-
tijdscategorieën 31-40 jaar, 41-50 jaar en ouder dan 50 jaar. Van het totaal
aantal psychische aandoeningen werd 75% opgespoord via een verzuim-
spreekuur en 19% via een arbeidsgezondheidkundig spreekuur. Slechts 3%
van de aandoeningen werd gemeld nadat zij bij een Periodiek ArbeidsGe-
zondheidkundig Onderzoek (PAGO) werden opgespoord.
Tabel 4.2 geeft een overzicht van de sectoren waarin relatief veel psychi-
sche klachten worden gemeld. Het aantal meldingen uit de sector openbaar
bestuur vertoont een sterke stijging ten opzichte van de voorgaande jaren.

De onderwijssector en de sector financiële instellingen laten een lichte toe-
name van het aantal meldingen per 100.000 werknemers zien. Het grote
aandeel van meldingen uit de bouwsector komt door een betere meldings-
systematiek vanuit die sector. 
Onderzoek onder een representatieve groep (HSE, 2003) wees uit dat
werknemers in Groot-Brittannië in de publieke sector, financiële dienstver-
lening, onderwijs, welzijn en horeca het grootste risico lopen op een psychi-
sche aandoening. Met uitzondering van de horeca zijn dit sectoren waarin
relatief veel meldingen gedaan worden bij het NCvB. Een mogelijke verkla-
ring voor het beperkte aantal meldingen vanuit de horeca is het grote aan-
tal tijdelijke contracten in deze sector. 

Oorzakelijke factoren in de werkomgeving

In Tabel 4.3 wordt een analyse gegeven op basis van de door de bedrijfs-
arts eerst gemelde oorzakelijke factor. Hierbij worden reorganisatieperike-
len onder het kopje ‘toekomstonzekerheid’ geschaard. Onder de factor
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Aantal % Aantal % Aantal %
meldingen meldingen meldingen

2002 2003 2004

Overspannenheid 940 81,1 1125 80,0 1223 77,3
en burnout

Posttraumatische 79 6,8 75 5,3 117 7,4
stress-stoornis

Depressie 39 3,4 61 4,3 92 5,8

Overige reacties 47 4,1 67 4,8 81 5,1
op ernstige stress

Overige aandoeningen 54 4,7 78 5,6 69 4,4

Totaal 1159 100 1406 100 1582 100

Tabel 4.1  Overzicht van de diagnoses van de meldingen van 2002 t/m 2004



‘gebrek aan sociale ondersteuning’ vallen ook conflicten met leidingge-
vende of collega’s en pestgedrag. Traumatische incidenten op het werk val-
len onder de factor ‘emotionele belasting’. 
Voor de meest gemelde psychische aandoeningen is werkdruk/mentale
belasting de belangrijkste oorzakelijke factor in het werk. Bij PTSS is dat
vrijwel uitsluitend de emotionele belasting op het werk. 

4.3 Internationale gegevens en vergelijking
Overspannenheid/burnout

Het CBS (Hupkens, 2004) meldt dat 13% van de werkende bevolking zich
emotioneel uitgeput voelt. Ook wordt 9% als burnout geclassificeerd. Uit
Maastrichts vragenlijstonderzoek bleek dat 16% van de werkende popula-
tie als burnout kan worden geclassificeerd (Kant et al., 2004). 
Vermoeidheidsklachten spelen een rol bij zowel overspannenheid als 
burnout. Ernstige vermoeidheidsklachten komen voor bij 3,6 tot 3,8% van
de werkende bevolking (Huibers et al., 2004; Houtman et al., 2000), Het
aantal nieuwe gevallen van ernstige vermoeidheidsklachten is 8,5 per
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Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
meldingen meldingen meldingen meldingen meldingen meldingen

2002 per 100.000 2003 per 100.000 2004 per 100.000
werknemers werknemers werknemers

Openbaar bestuur 118 21 141 26 297 54

Onderwijs 142 30 153 32 188 40

Financiële instellingen 52 20 121 47 98 38

Bouw 139 35 127 32 119 30

Vervoer, opslag 118 30 118 30 111 28
en communicatie

Gezondheidszorg 201 21 223 23 244 25

Tabel 4.2  Sectoren waarin relatief veel psychische beroepsziekten worden gemeld

Tabel 4.3  Eerst gemelde oorzakelijke factor in het werk bij de vijf meest voorkomende psychische aandoeningen in 2004
(OS=overspannenheid/surmenage; PTSS=posttraumatische stress-stoornis)

OS en burnout PTSS Overige reacties Depressie Psychisch
(n=1223) (n=117) op ernstige stress (n=92) totaal (n=1513*)

(n= 81)

Oorzakelijke factor in het werk

Werkdruk/mentale belasting 47% 0% 25% 27% 41%

Taakonduidelijkheid 2% 0% 1% 2% 2%

Toekomstonzekerheid 10% 0% 17% 19% 11%
(incl. reorganisatie)

Gebrek sociale ondersteuning 15% 1% 15% 26% 15%
(incl. pesten en conflicten)

Emotionele belasting 5% 95% 27% 8% 13%

Onregelmatige werktijden 1% 0% 0% 2% 1%

Gebrek aan regelmogelijkheden 2% 0% 0% 1% 2%

Overige redenen of ‘psychosociale 18% 4% 15% 15% 17%
factoren’ als nadere aanduiding

* van 69 meldingen ontbreekt de oorzaak



100.000 werknemers per jaar (Huibers et al., 2004). Hoewel veel gevallen
niet als beroepsziekte geduid zullen kunnen worden, spelen werk-
gerelateerde factoren vaak een rol bij deze aandoeningen.

Depressie/angst

In de Maastrichtse cohort studie onder meer dan 7000 werkenden bleken
depressieve klachten en angstklachten veelvuldig voor te komen. Bij 8% en
7% van de mannen en bij 10,2% en 6,2% van de vrouwen zijn de angst- en
depressieklachten zo hoog dat sprake is van respectievelijk een vermoede-
lijke angststoornis en depressie (Andrea et al., 2004). Dit komt overeen met
cijfers van het CBS die laten zien dat één op de tien werkenden in 2002 
minstens twee weken achter elkaar somber of depressief was (Hupkens,
2004). Ook hier geldt dat veel gevallen niet als beroepsziekte geduid zullen
kunnen worden, wel spelen werkgerelateerde factoren vaak een rol bij deze
aandoeningen.
Bij een Brits meldingssysteem voor beroepsgebonden psychiatrische aan-
doeningen door psychiaters blijkt het bij tweederde van de meldingen om
een depressie of angststoornis te gaan. PTSS en werkgerelateerde stress
omvatten respectievelijk 12 en 8% van de meldingen. Onderwijzers, artsen
en verpleegkundigen en politiemensen werden het meest gemeld. 
Van de meldingen van beroepsziekten door bedrijfsartsen (1996-1999) was
21% vanwege een psychische reden en daarvan betrof de helft depressie en
angst en bij eenderde ging het om werkgerelateerde stress (Agius & Turner,
2004).

PTSS

Het vóórkomen van de aandoening PTSS in de beroepsbevolking is niet
bekend. Wel is bekend dat het vóórkomen van PTSS-klachten in de alge-
mene Nederlandse bevolking 8% is (Olff et al., 2004). Ook zijn er cijfers
bekend van PTSS-klachten bij werknemers die in hun beroep regelmatig
betrokken zijn bij traumatische incidenten, zoals ambulancemedewerkers
en politie- en brandweermensen. Bij de politie bleek 34% PTSS-klachten te
hebben, terwijl bij nadere diagnostiek 7% een PTSS-stoornis had (Carlier 
et al., 1997).
Uit de meldingen van het peilstation politie bleek dat de meest gemelde
beroepsziekte voor executief personeel PTSS is (42%). De meest gemelde
psychische beroepsziekte voor niet-executief personeel is overspannen-
heid/burnout (38%) (Kuijer et al., 2005).

Ruim acht jaar na de vliegramp in de Bijlmermeer werden de betrokken
hulpverleners (politiemensen en brandweermensen) vergeleken met 
collega’s die daar niet bij betrokken waren. PTSS klachten bleken na deze
periode weinig voor te komen, al hadden de betrokken politiemensen wel
meer klachten dan hun niet-betrokken collega’s. 
Net na de vuurwerkramp in Enschede had 40% van de hulpverleners uit
Enschede en 10% van de hulpverleners van daarbuiten last van veel PTSS
klachten (van Kamp et al., 2001). In de twee jaar daarna bleken reddings-
werkers vaker hun bedrijfsarts te bezoeken met psychische klachten in 
vergelijking met de zes maanden voor de ramp (Dirkzwager et al., 2004).

Na het WTC drama had 13% van de reddingwerkers een jaar na de gebeur-
tenissen PTSS (CDC, 2004). Dit percentage is vergelijkbaar met het vóórko-
men van PTSS bij brandweerlieden na de bomaanslag in Oklahoma en bij
een Australische bosbrand (13%). Bij een grote aardbeving in Taiwan bleek
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het vóórkomen van PTSS klachten bij professionele hulpverleners lager dan
bij vrijwilligers (20% versus 32%; Guo, 2004). Een Amerikaanse studie 
vergeleek een groep reddingswerkers die recent een ramp hadden mee-
gemaakt met een groep collega’s die hier niet bij betrokken waren. De
betrokken hulpverleners hadden niet alleen een duidelijk verhoogd risico
op PTSS (26% versus 2%), maar ook op depressie (22% versus 13%; 
Fullerton et al., 2004).

4.4 Wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen
Risicofactoren in het werk

De prevalentie van ‘gepest worden’ binnen de beroepsbevolking is sterk
afhankelijk van de definitie van pesten, maar ligt tussen de 1 en 10% 
(Agervold et al., 2004). Het percentage werknemers dat rapporteert met
seksuele intimidatie of geweld door het publiek in aanraking te zijn geko-
men, is gestegen in de periode 2000-2003. De gezondheidszorg neemt een
absolute koppositie in als het gaat om blootstelling aan ongewenst gedrag
door het publiek. Het aantal meldingen van PTSS en depressie bij het NCvB
is de afgelopen jaren ook toegenomen. Pesten en geweldsincidenten vallen
onder de veel gerapporteerde oorzakelijke factoren gebrek aan sociale
ondersteuning en emotionele belasting. Het zou kunnen dat de toename in
meldingen het gevolg is van een toename in pesten of geweld op het werk
in de afgelopen jaren.

Agressie en geweld zijn opgenomen als onderwerpen in 15 arboconvenan-
ten. Vooralsnog zijn de effecten hiervan op de blootstelling niet bekend.
Koplopers voor wat betreft verzuim ten gevolge van agressie en geweld
zijn buschauffeurs, treinbestuurders en zeelieden (van den Bossche, 2004).
Volgens een Brits onderzoek naar geweld op het werk (Upson, 2004) lopen
politiemensen het meeste risico, gevolgd door professionals in de gezond-
heidszorg en welzijn. Uit Europees onderzoek blijkt dat 16% van de werk-
nemers in het onderwijs recent te maken heeft gehad met fysiek geweld of
intimidatie. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op
het werk heeft daarom een factsheet uitgebracht met adviezen om deze
risico’s te bestrijden (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid
op het werk, 2003).

De Arbeidsinspectie heeft in haar jaarplan voor 2005 aangekondigd dat 
psychische belasting, werkdruk, agressie en geweld een prioriteit zullen
vormen voor de handhavingstaken op het gebied van arbeidsomstandig-
heden. De Sociale Diensten, de Centra voor Werk en Inkomen (CWI) en de
Thuiszorg zullen geïnspecteerd worden met betrekking tot deze thema’s.

Depressie

Uit een literatuuronderzoek naar de werkgebonden risicofactoren voor
depressie (Roos en Sluiter, 2004) bleek dat een gebrek aan sociale onder-
steuning op het werk (waaronder ook pesten) en het hebben van een niet
passende functie samenhangen met het ontstaan van depressieve klachten.
Secundaire analyses wijzen uit dat ook een slechte werksfeer (weinig
betrokkenheid van werknemers bij beslissingen en weinig duidelijkheid en
overeenstemming over werkdoelen) en onrechtvaardigheid en onbeleefd-
heid van de leidinggevende, invloed kunnen hebben op het ontstaan van
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een depressie (Ylipaavalniemi et al., 2005). Het komende jaar zal het NCvB
een nieuwe registratierichtlijn depressie publiceren, waarin de boven-
staande bevindingen verwerkt zullen zijn.

PTSS

Ernstige maatschappelijk gebeurtenissen kunnen psychische gevolgen 
hebben voor iedere burger. Naast reddingswerkers lopen ook werknemers
in de gezondheidszorg een verhoogd risico om een traumatische gebeur-
tenis mee te maken. Zo bleek gezondheidszorgpersoneel dat werkte in 
ziekenhuizen waar patiënten lagen die opgenomen waren vanwege de zeer
besmettelijke ziekte SARS, vaak (29%) een hoog niveau van stressklachten
en PTSS klachten te hebben (Tam et al., 2004; Chan et al., 2004). Sociale
steun van leidinggevende en collega’s hing samen met een lager klachten-
niveau (Chan et al., 2004). 

Melding vanuit Peilstation Politie: PTSS

Een 43-jarige wijkagent is met depressieve klachten opgenomen in het
ziekenhuis. Aanleiding voor de huidige klachten was frustratie over
onvoldoende ondersteuning van zijn leidinggevende. Het ging daarbij om
loopbaanontwikkeling en besluiteloosheid daarover. Na specialistisch
onderzoek werd echter de diagnose posttraumatisch stress-stoornis gesteld.
Ruim 10 jaar geleden was de agent betrokken bij een grote ramp, hetgeen
een traumatische ervaring bleek. Hij werd toen weliswaar volgens protocol
begeleid en had zijn werk na een korte periode van arbeidsverzuim hervat.
Maar ondanks functioneel herstel kunnen de symptomen van PTSS onder
ongunstige (arbeids)omstandigheden ook na verloop van tijd terugkeren.

Werkgever aansprakelijk voor burnout

Een 57-jarige assistent-bedrijfsleider van een loonbedrijf ontvangt een
schadevergoeding van € 70.000 van zijn voormalige werkgever. De man
werkte structureel over, nam nauwelijks vrije dagen op en was altijd
oproepbaar. Nadat hij door een burnout in de WAO was beland, stelde de
man zijn werkgever aansprakelijk omdat deze tekort zou zijn geschoten in zijn
zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van zijn personeel. Volgens de
werkgever kon de burnout zijn veroorzaakt door de persoonlijkheid van de
man, maar de kantonrechter oordeelde dat burnout eerder een werk-
gerelateerd dan een persoonsgebonden fenomeen is. Het feit dat de
werknemer als gevolg van zijn persoonlijkheid wellicht een meer dan
gemiddelde kans heeft op een burnout, betekent nog niet dat hij de schade
niet heeft geleden als gevolg van zijn werk (Bron: PW, 2004).

Interventies bij psychische klachten

De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor de preventie
van werkgebonden psychische aandoeningen. Na reïntegratie was werk-
druk of psychosociale arbeidsbelasting het meest voorkomende onderwerp
in de inmiddels afgeronde arboconvenanten (Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegeneheid, 2005). Er zijn convenanten afgerond binnen de sec-
tor openbaar bestuur (rijksoverheid en gemeenten), de gezondheidszorg
(GGZ, gehandicaptenzorg, thuiszorg en academische ziekenhuizen) en het
onderwijs. De evaluatie van de convenanten laat bij de Thuiszorg, de
gemeenten en de horeca een daling van de ervaren werkdruk zien. In de
andere gevallen was het niet mogelijk dit te beoordelen.
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Internationaal is er ook aandacht voor preventie van werkgerelateerde 
psychische aandoeningen. Het onderwerp is benoemd als het grootste 
probleem na rugpijn op het gebied van arbeid en gezondheid in Europa
(European Agency for Safety and Health at Work, 2004). De Europese
sociale partners hebben een overeenkomst getekend op het gebied van
preventie van werkgerelateerde stress. Daarnaast zal gepoogd worden een
vergelijkbare afspraak te maken over het voorkomen van geweld en 
intimidatie op het werk. 
Op initiatief van de Britse Health & Safety Executive (HSE) is een methode
voor de preventie van werkgerelateerde stress ontwikkeld die gebruikt kan
worden binnen organisaties. Deze ‘management standards’ beschrijven
welke doelen behaald zouden kunnen worden en geven daarnaast aan
welke interventies mogelijk zijn op het niveau van de organisatie (Cousins
et al., 2004; zie ook www.hse.gov.uk/stress).

Interventies bij (dreigend) verzuim

Het afgelopen jaar stond de rol van de leidinggevende bij verzuim om 
psychische redenen in de belangstelling. Uit de evaluatie van de NVAB-
leidraad ‘aanpak van verzuim om psychische redenen’ bleek dat leiding-
gevenden het moeilijk vinden om psychische klachten bij hun werknemers
te herkennen en bespreekbaar te maken (van den Heuvel et al., 2004). 
Overspannen werknemers blijken eerder het werk te hervatten wanneer 
de leidinggevende minstens eenmaal per twee weken contact onderhoudt.
Ook blijkt dat de leidinggevende eerder geneigd is contact te onder-
houden wanneer hij of zij zelf verantwoordelijk is voor de werkhervatting
en als zijn of haar afdeling daarvan financiële consequenties ondervindt
(Nieuwenhuijsen et al., 2004). De Netherlands School for Public and 
Occupational Health (NSPOH) heeft een trainingsmodule voor leiding-
gevenden ontwikkeld om de benodigde vaardigheden te vergroten. 

In januari 2005 is de eerste Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak
(LESA) Overspanning gepubliceerd (Romeijnders et al., 2005). Deze LESA is
grotendeels gebaseerd op de NVAB-richtlijn ‘Handelen van de bedrijfsarts
bij werknemers met psychische klachten’ en op literatuuroverzicht naar de
behandeling van overspanning. De LESA geeft zowel inhoudelijke adviezen
over de diagnostiek en behandeling, als adviezen over de samenwerking
tussen bedrijfsarts en huisarts (http://nvab.artsennet.nl/download/). 

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
is in maart 2005 gestart met de voorbereidingen voor een herziening van
de richtlijn ‘Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met psychische
klachten’. Naar verwachting zal deze herziene richtlijn begin 2006 klaar zijn.

Interventies ten aanzien van werkgerelateerde depressies kunnen zich 
richten op het verminderen van de belastende factoren in het werk, op het
verbeteren van de belastbaarheid van de patiënt (coping) of op een com-
binatie van beide. Er zijn beperkte aanwijzingen dat dergelijke interventies
effectief zijn in het verminderen van depressieve klachten bij werknemers.
Daarnaast hebben ook reguliere interventies bij depressie invloed op het
functioneren van patiënten in hun werk. Zowel antidepressiva als psycho-
therapie zijn effectief in het verbeteren van het arbeidsfunctioneren. Vanuit
arbeidsperspectief zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar om één 
specifieke vorm van psychotherapie aan te raden (van der Klink en Nieu-
wenhuijsen, 2005). 
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Voor PTSS geldt dat na kortdurende, eclectische psychotherapie, dat wil
zeggen met gebruikmaking van diverse vormen van psychotherapie, het
merendeel van de verzuimende politiemensen weer aan het werk is 
(Gersons et al., 2000). 

In januari 2005 is de website www.psychischenwerk.nl gelanceerd. Deze
website geeft een overzicht van alle wetenschappelijke kennis over 
interventies en oorzaken in het werk en van instrumenten en tools die het
NWO-programma Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie heeft
opgeleverd. De kennis wordt gerubriceerd aan de hand van praktijkvragen
van arboprofessionals. Het gaat om kennis over psychische vermoeidheid
en psychische aandoeningen in relatie tot werk. 

4.5 Conclusies
A Pesten/geweld op het werk

Het percentage werknemers dat met seksuele intimidatie en geweld 
geconfronteerd wordt in het werk is de afgelopen jaren toegenomen. Werk-
nemers in de gezondheidszorg lopen het meeste risico.

A Werkgebonden oorzaken van depressie

Een depressie kan het gevolg zijn van het werk. Een gebrek aan sociale
ondersteuning op het werk, pesten en het hebben van een niet passende
functie zijn werkgebonden oorzakelijke factoren bij het ontstaan van
depressie.

A PTSS bij ernstige maatschappelijke gebeurtenissen

Naast de slachtoffers en omstanders van een ingrijpende gebeurtenis lopen
ook professionele hulpverleners risico op het ontwikkelen van PTSS. De
SARS epidemie heeft duidelijk gemaakt dat gezondheidszorgpersoneel
risico loopt op dit type klachten bij een uitbraak van een ingrijpende en
besmettelijke ziekte. 

A Toenemende aandacht voor preventie van werkdruk

Vermindering van werkdruk is een van de meest voorkomende onder-
werpen van arboconvenanten. In een aantal sectoren neemt de ervaren
werkdruk inderdaad af. Op Europees niveau hebben de sociale partners
een overeenkomst getekend om werkstress te voorkomen. 
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5 Huidaandoeningen
Het aantal meldingen van contacteczeem laat een dalende trend zien. Uit de meldingen van met name
de dermatologen komt, naast bekende sectoren als de gezondheidszorg en de kappersbranche, ieder
jaar ook de metaalsector als risicobranche naar voren. De eerstgenoemde sectoren kennen in hun
arboconvenanten duidelijk prioriteit toe aan de preventie van handeczeem. Het aantal nieuwe gevallen
van latexallergie lijkt af te nemen. Toenemend gebruik van ongepoederde en latexvrije handschoenen in
de gezondheidszorg zou hiervoor een verklaring kunnen zijn. Verder blijft nat werk veruit de
belangrijkste oorzaak van handeczeem. Terugdringen daarvan is mogelijk door werkwijzen aan te
passen. Om te bereiken dat die ook toegepast worden, zal veel aandacht besteed moeten worden aan
voorlichting en instructie.



5.1 Omschrijving beroepshuidaandoeningen

Contacteczeem

Contacteczeem ontstaat als gevolg van huidcontact met een stof. Het kan
ontstaan door een allergie voor een bepaalde stof en door langdurige irri-
tatie van de huid door één of meerdere stoffen. De verschijnselen zijn rood-
heid, jeuk, kleine blaasjes, schilfering en kloven.

Contacturticaria

Contacturticaria zijn jeukbulten (galbulten). Zij ontstaan na direct huidcon-
tact met bepaalde stoffen. Soms gebeurt dat op basis van allergie voor de
stof, maar er kan ook een ander mechanisme aan ten grondslag liggen.

Huidgezwellen

Goedaardige huidgezwellen, bijvoorbeeld wratten, kunnen ontstaan door
contact met bepaalde virussen. Kwaadaardige huidgezwellen (huidkanker)
kunnen het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan ultraviolet licht,
zoals die zich kan voordoen bij mensen die veel in de buitenlucht werken.

Huidinfecties worden in hoofdstuk 9 besproken.

5.2 Omvang van de problematiek
Meldingen door bedrijfsartsen

In 2004 kwamen 233 meldingen van beroepshuidaandoeningen binnen,
tegenover 270 in 2003. Dit is 4% van het totale aantal beroepsziekte-
meldingen (2003: 4,5%). Bij het doornemen van de meldingen in de 
categorie ‘allergische aandoeningen’, bleek dat daar ook een aantal 
meldingen van huidaandoeningen bij zaten. 
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Figuur  5.1  Aantal meldingen van beroepshuidaandoeningen door bedrijfsartsen en het aantal met de diagnose eczeem



Eczeem is verantwoordelijk voor 78% van de meldingen (in 2003: 90%) van
alle beroepshuidaandoeningen (figuur 5.1). In 2004 zijn 35 meldingen van
huidinfecties gedaan tegenover 10 in 2003. De stijging komt vooral door
een opvallend aantal (27) meldingen van scabiës (schurft) uit de gezond-
heidszorg (zie hoofdstuk 9). 

Wordt rekening gehouden met het aantal werknemers dat in de
betreffende sector werkzaam is, dan is het aantal meldingen uit de bouw-
nijverheid het hoogst (13,8 per 100.000 werknemers), gevolgd door de
industrie (6,9 per 100.000 werknemers) en de gezondheidszorg (5,6 per
100.000 werknemers). 
De aandoening is in 34% van de gevallen gesignaleerd op het arbeids-
gezondheidkundig spreekuur, bij 28% tijdens de verzuimbegeleiding en bij
19% tijdens het PAGO.

Een minder bekende snelle reactie op colofonium

Een verpleegkundige krijgt na enkele uren werken last van roodheid en
zwelling in het gelaat en van benauwdheid. De klachten verdwijnen spontaan
maar keren bij hervatting terug.
Ze krijgt een antihistaminicum, waarmee de klachten blijken te kunnen
worden voorkomen. Onderzoek op latexallergie valt negatief uit, maar bij
plakproeven reageerde ze wel positief op colofonium. Op de afdeling waar
ze werkt, is recent nieuwe linoleumvloerbedekking gelegd. Producten waaruit
linoleum wordt gemaakt bevatten colofonium, evenals de lijm die bij het
leggen van de vloerbedekking is gebruikt. In de eerste weken na het leggen
van de vloerbedekking dampt daar waarschijnlijk nog colofonium uit. 
Colofonium is een mengsel van harsen afkomstig van coniferen. Het wordt
aangetroffen in diverse producten zoals papier, lijm, cosmetica, drukinkt, olie
voor metaalbewerking en soldeermateriaal. Het behoort tot de top 5 van
contactallergenen, maar veroorzaakt meestal eczeem, terwijl een vroege
allergische reactie, zoals bij deze verpleegkundige, niet gebruikelijk is. Dat
zorgt bij een bekend allergeen toch weer voor een bijzondere casus.

De belangrijkste oorzaken van eczeem zijn weergegeven in tabel 5.1. Bij de
meldingen waarbij metaalbewerkingsvloeistoffen als oorzaak zijn genoemd,
is voor een deel sprake van een allergie voor het hierin aanwezige conser-
veermiddel. 
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Oorzaak 2003 2004

Nat werk 50 (21%) 34 (19%)

Metaalbewerkingsvloeistoffen 20 (8%) 12 (7%)

Latex 13 (5,5%) 9 (5%)

Cement en chroom 13 (5,5%) 10 (5,5%)

Kappersproducten 12 (5%) 8 (4%)

Rubberchemicaliën 7 (3%) 2 (1%)

Epoxy-verbindingen 6 (2,5%) 6 (3%)

Tabel 5.1  Oorzaken van contacteczeem bij de meldingen van de bedrijfsartsen



Het ArbeidsDermatosen Surveillance (ADS) project

Het ADS project is een gezamenlijk registratieproject van het NCvB en het
Nederlands Kenniscentrum ArbeidsDermatosen (NECOD) in Groningen en
Amsterdam. Er nemen verspreid over het hele land ongeveer 25 dermato-
logen aan deel. Men rapporteert via een speciaal ontworpen meldingskaart
maandelijks nieuwe gevallen van beroepshuidaandoeningen. Evenals in
voorgaande jaren is ook in 2004 het aantal meldingen afkomstig van de 
dermatologen een veelvoud van dat van de bedrijfsartsen. Na contact-
eczeem zijn bij dermatologen huidgezwellen de meest frequente diagnose.
Bedrijfsartsen melden deze aandoening niet, omdat zij zich doorgaans
voordoet op een leeftijd waarop men niet meer werkzaam is. De door de
dermatologen gemelde gevallen van contacteczeem komen in 2004 voor
51% voor bij vrouwen en in 39% van de gevallen is de patiënt jonger dan 
30 jaar.
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Figuur 5.2  Aantal meldingen van beroepshuidaandoeningen en het aandeel met de diagnose eczeem resp. huidgezwellen door dermatologen 
in het kader van het ADS project

Tabel 5.2  Top 10 van de beroepen met de meeste meldingen van contacteczeem in de periode 2001-2004, in het kader van het ADS project

Beroep 2001 Top 10 2002 Top 10 2003 Top 10 2004 Top 10
positie positie positie positie

Kapper 94 (1) 79 (1) 59 (1) 63 (1)

Monteur (auto/ lift) 36 (5) 46 (4) 36 (3) 48 (2)

Verpleegkundige 62 (2) 48 (2) 38 (2) 35 (3)

Metaalarbeider/ 43 (4) 28 (6) 30 (7) 32 (4)
metaalbewerker

Schoonmaker 59 (3) 46 (3) 34 (4) 30 (5)

Verkoper 31 (9) 18 (-) 33 (5) 25 (6)

Horeca medewerker 32 (6) 29 (5) 31 (6) 18 (7)

Verzorging 9 (-) 2 (-) 4 (-) 18 (8)
niet gespecificeerd

Schilder 8 (-) 8 (-) 10 (-) 14 (9)

Operator industrie 7 (-) 13 (-) 18 (10) 12 (10)



Wanneer wordt gekeken naar bedrijfssectoren blijken de gezondheidszorg
(123), metaalsector (inclusief automonteurs, 98), sector cosmetica en
lichaamsverzorging (81) en in mindere mate de voedingssector (inclusief
horeca, 59) en de bouwnijverheid (55) de belangrijkste bijdrage te leveren
aan het aantal meldingen van eczeem. Het beroep met de meeste mel-
dingen is sinds het begin van de registratie dat van kapper (tabel 5.2).
Nieuw in de ‘beroepen top 10’ is in 2004 de schilder met 14 meldingen van
eczeem. Nat werk en irriterende stoffen werden bij hen het meest frequent
als oorzaak genoemd.

Nog duidelijker dan bij de meldingen van de bedrijfsartsen, is bij de 
meldingen van de huidartsen nat werk de meest frequente oorzaak van
contacteczeem (tabel 5.3). De afname van nat werk als oorzaak sinds 2003
is deels terug te voeren op een sinds dat jaar ingevoerde, nauwkeuriger,
registratie van ortho-ergische (huidprikkelende) factoren. Daardoor is nat
werk als afzonderlijke factor beter herkenbaar in de meldingsgegevens. 
Het overzicht maakt duidelijk dat ortho-ergische prikkels beduidend vaker
als oorzaak genoemd worden dan allergische. Bij veel meldingen is 
overigens sprake van meer dan één oorzaak en dan gaat het vaak om een
combinatie van een ortho-ergische en allergische factor. 
Opvallend is de toename van het aantal meldingen van conserveermiddel-
allergie.

Kapperspoli

De Kapperspoli is een gezamenlijk project van de Koninklijke Algemene
Kappersorganisatie (ANKO), het Centrum voor Huid en Arbeid te Arnhem
en het Nederlands Kenniscentrum voor ArbeidsDermatosen (NECOD) met
poliklinieken in Groningen en Amsterdam. De uitbreiding van de samen-
werking met NECOD vloeide voort uit het arboconvenant voor de 
Kappersbranche. Sinds april 2003 is de hulpverlening uitgebreid met de
mogelijkheid van werkplekbezoek en een helpdesk. 
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Tabel 5.3   Meest genoemde oorzaken van contacteczeem bij meldingen in het kader van het ADS Project in de periode 2002-2004

Oorzaak 2002 2003 2004

Nat werk 265 269 183

Irritatieve stoffen 60 88 78

Conserveermiddelen 18 25 39

Mechanische factoren 23 33 39

Zepen en detergentia 20 29 27

Haar (verf) producten 34 29 23

Rubberchemicaliën 29 24 22

Nikkel 18 31 18

Geurstoffen 16 14 17

Planten 30 23 17

Oliën/ metaalbewerkingsvloeistoffen 25 14 16

Epoxyhars 17 13 13

Latex 13 9 11

Chroom 14 9 10

Beschermende kleding 11 19 9



In de periode april 2003-april 2004 bezochten 234 vrouwen en 10 mannen
de Kapperspoli (Kapperspoli, 2004). Meer dan 50% van hen was jonger dan
20 jaar. Handeczeem bleek bij ruim 37% al meer dan een jaar aanwezig.
Bijna 12% had reeds handeczeem voor aanvang van de opleiding of het
dienstverband. Ziekteverzuim wegens eczeem kwam bij 21% van de leer-
lingen en 35% van de werknemers voor. Het eczeem werd bij 87% als matig
tot ernstig gezien. Van de 244 kapsters/kappers waren 235 bij hun huisarts
onder behandeling en 123 bij een dermatoloog. Slechts 18 hadden van-
wege hun klachten contact gehad met de Arbo-dienst. Haarkleurstof (PPD)
en blondeerpoeder (persulfaten) gaven het vaakst positieve reacties bij het
testen op allergie, terwijl ook latexallergie regelmatig voorkwam. 
Bij een herhalingsbezoek 3-6 maanden later was het eczeem bij 70% afwe-
zig of afgenomen tot lichte klachten, terwijl dat bij het eerste bezoek
slechts voor 13% opging. Bij het herhalingsbezoek had echter 19% het vak
wegens het eczeem verlaten. 
Uit het werkplekbezoek, dat in 73 gevallen werd verricht, bleek dat er op
belangrijke aspecten van de arbeidsomstandigheden nog ruimte voor ver-
betering was. Uit de aan de helpdesk gestelde vragen kwam een duidelijke
behoefte naar voren aan voorlichting over het risico op het ontwikkelen van
handeczeem in het kappersvak. De Kapperspoli adviseert om de QuikScan
in te zetten als hulpmiddel om jonge mensen met een verhoogd risico op te
sporen.

Bespreking van de meldingsgegevens

Het aantal meldingen van beroepshuidaandoeningen en dan vooral van
eczeem, laat over de jaren 2000-2004 een dalende trend zien. Dat geldt
zowel voor de meldingen van de bedrijfsartsen als voor die van de derma-
tologen. Dit suggereert dat contacteczeem minder vaak voorkomt, maar
het sluitend bewijs hiervoor ontbreekt. Beroepshuidaandoeningen worden
namelijk vaak niet onder de aandacht van bedrijfsarts en dermatoloog
gebracht, waardoor actieve opsporing de enige manier is om een betrouw-
baar beeld te krijgen van de prevalentie. 
De gegevens over risicosectoren, risicoberoepen en belangrijke oorzaken
zijn over de afgelopen jaren consistent.
Naast bekende risicosectoren zoals de gezondheidszorg en de kappers-
branche vraagt het grote aantal meldingen van monteurs en
metaalver(be)werkers de aandacht. Terugdringing van het aantal gevallen
van contacteczeem zal onder meer moeten geschieden via preventie van de
allergie voor conserveermiddelen in metaalbewerkingsvloeistoffen. Een
belangrijk en toenemend deel van de eczeemproblematiek binnen de
metaalsector vindt hier zijn oorsprong. Overigens blijken naast conserveer-
middelen ook andere allergenen in de metaalbewerkingsvloeistoffen aan-
wezig, zoals mono-ethanolamine, colofonium en geurstoffen (Geier, 2004).
Het aantal meldingen van latexallergie neemt af. Zeker wanneer hierin ook
de meldingen van latexallergie met luchtwegklachten worden betrokken
(zie figuur 5.3). Daarbij kan niet zonder meer vastgesteld worden of deze
daling een effect is van maatregelen voortvloeiend uit de beleidsdoelstel-
lingen in de arboconvenanten van de gezondheidszorg en academische 
ziekenhuizen. Feit is wel dat deze dalende trend zich ook in andere landen
aftekent en duidelijk is gecorreleerd aan de toename van het gebruik van
poedervrije handschoenen (Allmers, 2004). Gebruik van poedervrije hand-
schoenen bij een groep tandheelkundestudenten, waarvan een relatief
groot aantal ook atopische kenmerken had, leidde gedurende een follow-
up periode van vijf jaar tot geen enkel geval van latexallergie (Jones, 2004).
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5.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen
Oorzaken en risicoberoepen

Huidklachten in de voedingsindustrie
Werken in de voedingsindustrie kent huidbelastende aspecten. Er is huid-
contact mogelijk met diverse irritantia en allergenen. De handen moeten
vaak worden gewassen en er kan sprake zijn van langdurig gebruik van
handschoenen. In een zes jaar durende registratie van beroepshuidaan-
doeningen in een groot voedingsbedrijf, komt men tot een aantal van 131
per 100.000 werknemers per jaar (Smith, 2004). Dit ligt duidelijk hoger dan
de 6-8 per 100.000 die op basis van de EPIDERM-registratie werd aan-
gegeven. Het verschil kan verklaard worden uit de gehanteerde registratie-
opzet, waarmee meer gevallen werden opgespoord, en uit de nauwkeurige
informatie over de omvang van de blootgestelde populatie. Het hoogste
risico deed zich voor bij werkzaamheden met gekoelde of bevroren 
producten. Contact met voedselingrediënten werd verantwoordelijk
gehouden voor 36% van de gevallen, handen wassen voor 22% en het 
dragen van handschoenen voor 9% van de huidaandoeningen.

Huidklachten door ultraviolet licht
Voor keukenpersoneel zijn nat werk en contact met voedingstoffen
bekende risicofactoren voor het ontwikkelen van huidklachten door het
werk. Echter, bij onderzoek naar een cluster van huid- en oogklachten in
een groep keukenmedewerkers van een groot hotel, bleek sprake van een
geheel andere oorzaak. Boosdoeners bleken twee in de keuken geplaatste
elektrische vliegendoders, waarin een verkeerde UV-lamp was aangebracht
(Oliver et al., 2005). De toegepaste UV-lampen waren bedoeld voor des-
infectie van lucht, water of een oppervlaktebehandeling. De onderzoekers
pleiten voor betere labeling van de lampen ter voorkoming van verkeerd
gebruik. 
Ook bij lassers kan bij onvoldoende bescherming huidblootstelling aan UV-
licht optreden, maar er zijn tot nu toe geen duidelijke aanwijzingen dat bij
hen daardoor vaker huidtumoren worden gesignaleerd (Dixon en Dixon,
2004).
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Figuur 5.3 Aantal meldingen van latexallergie (huid- en luchtwegallergie) door bedrijfsartsen in de periode 1999- 2004



In het ADS-project worden door de dermatologen relatief veel huidtumoren
gerapporteerd. Op basis van de ontwikkeling van het aantal gevallen van
huidtumoren in de periode 1989-2000, verwachten de Vries et al. (de Vries
et al., 2005) een toename van 80% in 2015. Deels is de vergrijzing hieraan
debet. De studie zegt niets over het aandeel werkgerelateerde huidtumo-
ren in deze toename, maar de te verwachten omvang van de problematiek
en het aantal mensen dat buitenwerk verricht, rechtvaardigen blijvende
aandacht voor preventieve maatregelen en goede voorlichting over de 
risico’s van UV-straling.

Preventie en reïntegratie

Prognose van contacteczeem
De prognose van door het beroep veroorzaakt contacteczeem is matig.
Cahill et al. (2004) beoordeelden de resultaten van 15 vervolgstudies, 
gepubliceerd tussen 1958 en 2002. Volledig herstel werd slechts waar-
genomen bij 18-40% van de patiënten. Later uitgevoerde studies lieten een
naar verhouding wat betere prognose zien. 
De bevindingen over de invloed van diverse factoren op het herstel waren
niet consistent. Een slechtere prognose werd over het algemeen gezien bij
patiënten met atopie, een geringere kennis bij de patiënt van het ziekte-
beeld en een langere duur van de symptomen voordat de diagnose werd
gesteld. Verandering van werk bleek in diverse studies geen invloed op de
prognose te hebben. Slechts een kwart tot een derde van de patiënten met
aanhoudende klachten ontving een beroepsziekte-uitkering. Snelle 
diagnostiek, verbetering van het kennisniveau bij zowel patiënt als werk-
gever en veel aandacht voor maatregelen die de blootstelling reduceren,
zijn de belangrijkste wapens in het terugdringen van de gevolgen van 
contacteczeem. 
Deze resultaten worden min of meer bevestigd in twee recent uitgevoerde
vervolgonderzoeken. Bij een groep van 124 patiënten met ortho-ergisch
contacteczeem had, vijf jaar na het stellen van de diagnose, nog de helft
een matige en 32% een ernstige vorm van eczeem (Jungbauer et al., 2004).
Hoewel 57% van de patiënten van werk veranderde, was bij meer dan de
helft van de totale groep nog sprake van matige tot forse huidbelasting in
het werk. En hoewel alle patiënten deel hadden genomen aan een speciaal
instructieprogramma over huidverzorging, bleek 38% in het geheel geen
verzorgende crèmes te gebruiken. Degenen die dat wel deden, leken het
meer als een vorm van behandeling dan als preventieve maatregel te zien.
Bijna de helft van de patiënten met fors huidbelastend werk, gebruikte 
minder dan driemaal per dag handschoenen. Zes procent van de patiënten
ontving op het moment van de follow-up een WAO-uitkering in verband
met de aandoening. 
Ook bij allergisch contacteczeem treedt na het staken van de blootstelling
aan het allergeen niet altijd volledig herstel op. In een vervolgonderzoek bij
20 patiënten met contacteczeem door epoxy-allergie trad bij slechts 56%
volledig herstel op. De anderen bleken nog steeds klachten te hebben
(Cahill et al., 2005).
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Huidbescherming bij nat werk
Nat werk is veruit de belangrijkste oorzaak van contacteczeem. Het doet
zich in diverse beroepen voor, zoals bij verpleegkundigen en schoon-
makers. Frequentie en duur van het natte werk zijn door Jungbauer et al.
door middel van directe observaties vastgelegd in twee afzonderlijke 
studies (Jungbauer, 2004; Jungbauer, 2004). 
Bij schoonmaakpersoneel van kantoren was er in 50% van de schoonmaak-
tijd sprake van nat werk, waarbij 68 episoden geregistreerd werden. Het
gebruik van handschoenen en de wijze van handen wassen waren duidelijk
voor verbetering vatbaar. Verpleegkundigen bleken de duur van het natte
werk te overschatten, maar de frequentie te onderschatten. Duur en 
frequentie waren het hoogst bij verpleegkundigen in verpleeghuizen, ter-
wijl de frequentie van handschoenengebruik hier het laagst was. 
Bij een groep gezonde vrijwilligers, zonder atopie en in beroepen zonder
nat werk, werd gedurende een aantal weken het effect onderzocht van het
kortdurend dragen van handschoenen bij handelingen zoals wassen en van
het gebruik van handalcohol in plaats van zeep en water (Jungbauer et al.,
2004). Bij de groep die het preventieprotocol (handschoenen, handalcohol)
hanteerde, trad significant minder waterverlies door de huid op. Dit water-
verlies is een maat voor de aantasting van de barrièrefunctie van de huid.
Op grond van deze uitkomst mag verwacht worden dat door deze wijze van
werken preventie mogelijk is. Daarom is het zaak haar op grotere schaal te
implementeren en zorgvuldig te bekijken of daarmee daadwerkelijk minder
vaak handeczeem optreedt.

5.4 Conclusies

A Daling contacteczeem 

Het aantal meldingen van contacteczeem daalt. Dit zou kunnen wijzen op
een daling in het optreden van contacteczeem, maar dat kan alleen met
zekerheid vastgesteld worden aan de hand van actieve opsporing van
beroepshuidaandoeningen.

A Daling aantal meldingen latexallergie

Het aantal meldingen van latexallergie neemt in Nederland af, overeen-
komstig de trend in andere landen. Het gewijzigde handschoenenbeleid
binnen de gezondheidszorg lijkt hiermee zijn vruchten af te werpen. Dit
beleid verdient navolging in andere sectoren waar ook regelmatig latex-
handschoenen worden gebruikt.

A Implementatie preventiemaatregelen nat werk

Er zijn mogelijkheden om in sectoren zoals de gezondheidszorg en de
schoonmaaksector de effecten van nat werk met een beperkt aantal maat-
regelen terug te dringen. Om dit te bereiken zal aandacht besteed moeten
worden aan goede voorlichting en instructie.

A Monteurs en metaalbewerkers risicoberoepen

(Auto)monteurs en metaalbewerkers zijn beroepen waaruit frequent 
meldingen komen van contacteczeem. Preventie van handeczeem verdient
in deze sectoren nadrukkelijk aandacht.
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6 Long- en luchtwegaandoeningen
In de periode 2000-2004 is, afgezien van een duidelijke toename in 2003, het aantal door bedrijfsartsen
verrichte meldingen van beroeps(gebonden) luchtweg- en longaandoeningen betrekkelijk constant
gebleven. Het aantal meldingen van (beroeps)astma, de meest gerapporteerde aandoening, varieerde in
deze jaren van 29 tot 44 per jaar. Een bewijs voor de daadwerkelijke omvang kan verkregen worden
door vooral in risicosectoren actief te gaan monitoren. Recente wetenschappelijke literatuur reikt een
aantal belangwekkende nieuwe oorzaken voor astma en interstitiële longaandoeningen aan. Onder meer
door ontwikkelingen op het gebied van de nanotechnologie is er alle reden om, naast het buitenmilieu,
nu ook voor het arbeidsmilieu aandacht te vragen voor de problematiek rond de blootstelling aan
(ultra)fijn stof.
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6.1 Omschrijving long- en luchtwegaandoeningen

Tot de beroeps(gebonden) long- en luchtwegaandoeningen behoren: 
• Aandoeningen van de bovenste luchtwegen, zoals (allergische) neusklach-

ten (rhinitis), voorhoofdsholteontsteking (sinusitis) en stemproblemen
(heesheid);

• Aandoeningen van de lagere luchtwegen, zoals astma en chronische lucht-
wegobstructie (COPD);

• Aandoeningen van de longen, zoals toxische inhalatiekoorts (een griep-
achtig beeld door het inademen van bepaalde stoffen), extrinsieke allergi-
sche alveolitis (een longontsteking op allergische basis) en stoflongen.

Infectieziekten en kwaadaardige tumoren van de longen en luchtwegen
worden in de hoofdstukken 9 en 10 behandeld.

6.2 Omvang van de problematiek
Meldingen door bedrijfsartsen

In 2004 kreeg het NCvB 112 meldingen van long- en luchtwegaandoenin-
gen tegenover 153 in 2003. Dit was 1,9% van het totale aantal meldingen.
Tabel 6.1 geeft de verdeling weer naar aandoening. De meeste meldingen
kwamen uit de sector industrie (33%), gevolgd door de bouwnijverheid
(17,9%) en de sector vervoer, opslag en communicatie (17%). In vergelijking
met 2003 was het aantal meldingen uit de gezondheidszorg beduidend
lager (5 in 2004 tegenover 16 in 2003). Wordt rekening gehouden met het
aantal werknemers in de betreffende sector dan komt het grootste aantal
meldingen uit de bouwnijverheid. 
Het signaleren van de aandoening geschiedde bij 43% van de meldingen via
het verzuimspreekuur, bij 30% op het arbeidsomstandigheden spreekuur en
bij 13% via het PAGO. Bij 43% van de meldingen was sprake van een
preëxistente aandoening en/of persoonlijke eigenschap die naar de mening
van de meldende bedrijfsarts een belangrijke bijdrage had geleverd aan het
ontstaan van de beroepsziekte. Dit kan enerzijds wijzen op de aanwezig-
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Tabel 6.1  Diagnose overzicht aantal meldingen door bedrijfsartsen van long- en luchtwegaandoeningen van 2000 t/m 2003

Aandoening 2000 2001 2002 2003 2004

(Beroeps)astma 40 29 31 44 34

Extrinsieke allergische alveolitis 7 4 3 2 1

Toxische inhalatiekoorts 4 6 2 0 0

Chronische luchtwegobstructie 0 9 8 17 7

Aandoeningen van de 5 25 15 49 32
bovenste luchtwegen

Stoflongen 3 3 7 1 3

Tuberculose 7 1 11 4 5

Overige long- en luchtweginfecties 4 6 7 10 1

Mesothelioom 19 7 2 12 12

Longkanker/keelkanker/neuskanker 1 4 0 1 4

Overige aandoeningen van 14 14 16 13 13
de luchtwegen

Totaal 104 108 102 153 112



heid van bijvoorbeeld atopie als risicofactor voor het ontwikkelen van aller-
gisch beroepsastma, maar kan anderzijds ook wijzen op al aanwezige astma
die verergert door blootstelling aan luchtwegprikkelende stoffen.

(Beroeps)astma

Met de meldingsgegevens kan geen onderscheid gemaakt worden tussen
beroepsastma en door het beroep verergerend astma. De meest genoemde
oorzaken zijn: luchtwegprikkelende stoffen 13 (38%), allergenen van 
biologische oorsprong (meel, latex, planten, dieren) 7 (21%) en allergenen
van chemische oorsprong 5 (15%) . Er waren drie meldingen van bakkers-
astma en één melding van isocyanaatastma.

Chronische luchtwegobstructie (COPD)

Het onderscheid tussen astma en COPD is in de praktijk niet altijd een-
voudig te maken, zeker niet wanneer men over onvoldoende informatie
over de longfunctie beschikt. Van de 7 meldingen van COPD werd bij 3
blootstelling aan luchtwegprikkelende stoffen als oorzaak aangegeven,
tweemaal organisch stof en tweemaal anorganisch stof. 

Aandoeningen van de bovenste luchtwegen

Nadere opsplitsing laat zien dat het hier gaat om 8 meldingen van (allergi-
sche) rhinitis, 16 meldingen van de gevolgen van luchtdrukverschillen op
neusbijholten en oren (barotrauma) en 3 meldingen van stemproblemen
door overbelasting van de stembanden. De barotrauma’s hadden zich alle-
maal voorgedaan bij luchtvaartpersoneel. Er waren verder drie meldingen
van voorhoofdsholteproblematiek (sinusitis). Bij zeven van de acht meldin-
gen van rhinitis vormde blootstelling aan allergenen van biologische oor-
sprong de oorzaak.

Bouwnijverheid

Van de 17 meldingen van luchtwegklachten uit de bouwnijverheid hadden
er 8 betrekking op astma, 2 op COPD, 3 op mesothelioom, 2 op pneumo-
coniose en één op extrinsieke allergische alveolitis. Er was één melding van
een aspergillose. Het spectrum van aangegeven oorzaken was divers, maar
verschillende vormen van stofbelasting (zowel anorganisch als organisch) 
lijken overheersend te zijn.

Monitoring met actieve opsporing

De gegevens over de periode 2000-2005 laten zien dat het aantal mel-
dingen door bedrijfsartsen van beroepsluchtweg- en longaandoeningen 
(afgezien van 2003) een vrij constant beeld laat zien. In 2003 zijn er vooral
meer meldingen van (beroeps) astma en aandoeningen van de bovenste
luchtwegen verricht. In 2004 is het aantal meldingen van beroepsastma
weer terug op het niveau van 2001 en 2002. De daling van het aantal 
meldingen van aandoeningen van de bovenste luchtwegen berust vooral op
minder meldingen van rhinitis en stemproblemen. 
Niet alle gevallen van werkgerelateerde luchtwegklachten leiden tot een
gang naar de bedrijfsarts en/of longarts. Actieve opsporing van (nieuwe)
gevallen zoals nu plaatsvindt in het kader van het Arboconvenant Grond-
stofallergie in de bakkerij en toeleveranciers (maalindustrie en bakkerij-
grondstoffenindustrie) is de beste manier om een goed beeld te krijgen van
de aard en omvang van de werkgerelateerde luchtwegklachten. Ervaringen
die met deze wijze van gezondheidsbewaking worden opgedaan, kunnen
van belang zijn voor andere risicosectoren.
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Acute blootstelling: een chemische longontsteking door oliemist

Een werknemer van een productiebedrijf staat kortdurend in een oliewolk,
die ontstond bij het onder hoge druk ontsnappen van olie uit een veiligheids-
systeem. Enkele dagen later krijgt hij last van kortademigheid, hoesten en
koorts en moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Hier komt men na
uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat er sprake is van een chemische
longontsteking door de inademing van oliemist. Hij moet een aantal dagen
beademd worden en krijgt corticosteroïden. Er treedt geleidelijk herstel op
maar bij ontslag zijn er nog steeds klachten van kortademigheid. 
Bij enkele weken later uitgevoerd longfunctieonderzoek zijn er nog forse
afwijkingen. In de productinformatie van de olie was door de leverancier
aangegeven dat een chemische longontsteking tot de mogelijkheden
behoort wanneer de olie als nevel ingeademd wordt. Het is echter
opmerkelijk dat het ziektebeeld zich pas enkele dagen na de gebeurtenis
ontwikkelde. Beschrijvingen uit de literatuur hebben overigens meestal
betrekking op de gevolgen van herhaalde blootstelling aan hogere concen-
traties oliemist. Die kan leiden tot blijvende longfunctiebeperking. Of dit ook
het geval zal zijn na dit acute incident zal de follow-up moeten uitwijzen.

Minder meldingen uit gezondheidszorg en van zwembadpersoneel

Opvallend is de afname van het aantal meldingen uit de gezondheidszorg in
2004. Zij wordt veroorzaakt door daling van het aantal meldingen van
tuberculose, latexallergie en (proef)dierallergie. Het signaleren van
beroepsastma bij zwembadpersoneel leidde in 2003 tot een toename van
het aantal meldingen van werkgerelateerde luchtwegklachten uit deze 
sector. In 2004 was het aantal meldingen weer lager en nu ging het niet
alleen om astma maar ook om stemproblemen. Inmiddels is een onderzoek
gestart dat inzicht moet bieden in de aard, omvang en oorzaken van lucht-
wegklachten bij zwembadpersoneel en dat vervolgens indien nodig 
preventieve maatregelen kan aanreiken.

Minder meldingen meelstofallergie

In de periode 2000-2004 zijn bedrijfsartsen binnen de categorie bekende
allergenen minder vaak meelstofallergie gaan rapporteren. In 2001 lag dit
voor astma en rhinitis samen nog boven de 10 en in 2004 waren er slechts 
3 meldingen. Meldingen van meelstofallergie kunnen het gevolg zijn van
een allergie voor het in meel toegepast enzym-amylase. Er zijn meer secto-
ren (wasmiddelindustrie, diervoeder-sector, vleesverwerkende industrie,
zuivelindustrie) waar blootstelling aan enzymen mogelijk is (Heederik et al.,
2004). Meldingen van enzymallergie uit die sectoren zijn in 2004, evenals in
voorgaande jaren, niet of nauwelijks verricht.

Luchtwegprikkelende stoffen

Luchtwegprikkelende stoffen werden door bedrijfsartsen ook in 2004 het
meest frequent genoemd als oorzaak van (beroeps)astma. Het gaat hier om
een heterogene groep stoffen waarvan een aantal mogelijk als allergeen
gewerkt kan hebben. Uit de meldingsgegevens valt dit niet af te leiden en
daarbij ontstaat regelmatig de indruk dat de diagnostiek niet volledig is
geweest. 
Bij meldingen van astma en rhinitis geeft de bedrijfsarts vaker dan bij
andere meldingen van beroepslongaandoeningen aan dat persoonlijke
eigenschappen en/of preëxistente aandoeningen in belangrijke mate heb-
ben bijgedragen aan de beroepsziekte. In tegenstelling tot astma wordt bij
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de meldingen van rhinitis zelden blootstelling aan luchtwegprikkelende
stoffen als oorzaak aangegeven. In individuele gevallen is het verband wel-
licht ook moeilijker vast te stellen dan bij astma. Ook brengt het karakter
van de aandoening met zich mee dat men zich er minder snel mee tot de
bedrijfsarts wendt. Toch kunnen met name piekbelastingen aan luchtweg-
prikkelende stoffen wel degelijk (chronische) rhinitis veroorzaken (Hoffman
et al., 2004).

Isocyanaten

Door de jaren heen is het aantal meldingen van isocyanaatastma erg klein,
terwijl het in de meeste andere landen één van de belangrijkste oorzaken
van beroepsastma is. De eerste resultaten van een in Nederland uitgevoerd
epidemiologisch onderzoek bij autospuiters wijzen er echter op dat lucht-
wegklachten samenhangend met isocyanaatblootstelling veel vaker voorko-
men dan uit de beroepsziektemeldingen blijkt (Heederik et al., 2005).

6.3 Overige (inter)nationale gegevens
Meldingen in het kader van het project Peilstation Arbeidsgerelateerde Longaandoeningen

Het Peilstation Arbeidsgebonden Longaandoeningen (PAL) is een samen-
werkingsproject van het NCvB met het Nederlands Kenniscentrum voor
Arbeid en Longaandoeningen (NKAL). Er nemen 28 longartsen/allergo-
logen aan deel. 
Het aantal beroepsziektemeldingen via PAL bedroeg in 2004 31 tegenover
39 in 2002 en 36 in 2003 en laat dus een dalende trend zien. Evenals bij de
meldingen door bedrijfsartsen is astma de meest gemelde diagnose, 
variërend van 20 (2001) tot 31(2003) meldingen per jaar. Door de jaren heen
is het aantal meldingen (totaal: 16) van door het werk veroorzaakte intersti-
tiële longaandoeningen (allergische alveolitis, stoflong) beperkt gebleven.
Bakkersastma is ook bij de longartsen de meest gemelde vorm van
beroepsastma. Uit de meldingen blijkt verder dat het bij beroepsastma
relatief vaak beroepen in de agrarische sector betreft. Niet onverwacht
wordt dan blootstelling aan stof van biologische oorsprong het meest
genoemd als oorzaak.
Het Peilstation Arbeidsgebonden Longaandoeningen bestaat sinds medio
2001. Het jaarlijkse aantal meldingen is geleidelijk afgenomen. Een in 2004
gestarte frequentere vorm van schriftelijk contact met de deelnemers heeft
niet geleid tot een toename in het aantal meldingen.

Australië

Sinds een aantal jaren kent ook Australië een met het Britse SWORD 
(Surveillance of Work-Related & Occupational Respiratory Disease) ver-
gelijkbaar meldingssysteem SABRE, (Surveillance of Australian workplace
Based Respiratory Events). In een periode van 3,5 jaar zijn door longartsen
en bedrijfsartsen in totaal 520 gevallen van beroepslongaandoeningen
gemeld, veruit het grootste deel (91%) daarvan door de longartsen (Elder
et al., 2004).
In 33% van de meldingen ging het om astma, bij 23% betrof het gevallen
van mesothelioom. De meest gerapporteerde oorzaak van beroepsastma
was houtstof (13,5%), gevolgd door niet nader gespecificeerd stof (7,1%)
en isocyanaten (5,8%). De op basis van het aantal meldingen berekende
incidentie van beroepsastma werd geschat op 30,9 per miljoen werkenden
per jaar. Binnen SABRE is een validatie-onderzoek uitgevoerd naar deze
astma meldingen. Hierbij beoordeelde een panel de gegevens van deze
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meldingen en van gevallen van astma die als niet-werkgerelateerd werden
gezien. De mate van overeenkomst tussen melders en beoordelaars bleek
alleen goed te zijn bij gevallen waarvan de beoordelaars een hoge mate van
waarschijnlijkheid van de diagnose hadden aangegeven. Hiermee wordt
nog weer eens geïllustreerd dat het stellen van de diagnose beroepsastma
lastig kan zijn.

Chronische blootstelling: een stoflong door talk

Bij een productiemedewerker wordt een borstfoto gemaakt wegens een
hardnekkige hoest. Hier blijken onverwacht vrij uitgebreide afwijkingen op te
zien te zijn, die doen denken aan silicose. Er volgt nader onderzoek. In een
weefselmonster van de longen zijn ontstekingshaarden te zien die
dubbelbrekend materiaal bevatten. Nadere analyse van dit materiaal wijst uit
dat het om talk gaat. In een aantal werkruimtes waar de betrokken
medewerker regelmatig komt, wordt talk of gemalen krijt op de vloer
gestrooid om kleven van het tussenproduct tegen te gaan.
Hoe hoog de blootstelling is geweest gedurende de 21 jaar die de patiënt bij
dit bedrijf werkt, valt niet goed aan te geven. Recent uitgevoerde
stofmetingen laten waarden zien die ruim beneden de MAC-waarde van talk
liggen, maar het is de vraag hoe representatief deze waarden zijn voor de
historische blootstelling. 
Er is na het stellen van de diagnose talcose ook bij andere medewerkers, die
al langer op de betreffende afdeling werkzaam waren, een borstfoto
gemaakt. Bij geen van hen werden vergelijkbare verschijnselen
waargenomen. Dit zou erop kunnen wijzen dat het vooral de individuele
gevoeligheid is geweest die bij de werknemer met talcose tot de afwijkingen
heeft geleid. Binnen het bedrijf krijgt hij een andere werkplek, waarbij zich
geen blootstelling aan talk voordoet.

6.4 Wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen
(Nieuwe) oorzaken beroepslong- en luchtwegaandoeningen

Beroepsastma door bisulfiet 
(Bi)sulfiet is een bekend voedingsadditief, dat ook toegepast wordt in
fixeervloeistof. Vooral atopici blijken er erg gevoelig voor te zijn en 
reageren op blootstelling met duidelijke luchtwegvernauwing. De reactie
berust vrijwel zeker niet op een immunologisch mechanisme. Bij het op-
treden van werkgerelateerde luchtwegklachten in zowel de voedings-
middelensector als de gezondheidszorg (röntgenlaboranten) moet aan-
dacht worden besteed aan bisulfiet als mogelijke oorzaak (Madsen et al.,
2004; Merget en Korn, 2005; Dimich-Ward et al., 2003).

Beroepsastma bij herbicide productie
Een cluster van nieuwe gevallen van astma in een herbicide producerend
bedrijf, gerapporteerd in het kader van een meldingssysteem van beroeps-
longaandoeningen in de Verenigde Staten (SENSOR), leidde tot nader
onderzoek. Hoewel geen sluitend bewijs werd geleverd, kwam 3-amino-5-
mercapto-1,2,4-triazol (AMT), toegepast bij de productie van Flumetsulam,
het meest in aanmerking als oorzakelijk agens (Hnizdo et al., 2004). 
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In het Signaleringsrapport 2003 werd reeds aandacht gevraagd voor 
fungiciden als oorzaak van beroepsastma. In 2004 is één melding verricht
van astma bij een medewerker uit de champignonteelt, waarbij het werken
met een gewasbeschermingsmiddel de meest waarschijnlijke oorzaak leek.
Bij de productie en toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen moet
naast andere toxische risico’s zeker ook rekening worden gehouden met
het optreden van beroepsastma.

Beroepsastma door voedselallergie
Allergieontwikkeling door voedsel is een bekend verschijnsel bij kinderen.
Dat inademing van melkeiwitten in een bakkerij en op een boerderij ook
astma en rhinitis kan veroorzaken, blijkt uit twee door Toskala et al. (2004)
beschreven case reports. Zoals vaak gingen ook hier de verschijnselen van
rhinitis aan de presentatie van astma vooraf. 
Beroepsastma blijkt daarnaast ook veroorzaakt te kunnen worden door
inademing van vleeseiwitten. Labrecque et al. (2004) beschrijven twee
medewerkers die tijdens het verwerken van varkensvlees een vroege 
allergische reactie bleken te vertonen op varkenseiwit. 

COPD bij niet-rokende boeren werkzaam in de intensieve veeteelt
Bij patiënten met COPD is vaak moeilijk vast te stellen in welke mate
beroepsmatige blootstelling heeft bijgedragen aan het ontstaan van de
aandoening, omdat zij veelal ook roken. Van de intensieve veehouderij is
genoegzaam bekend dat de hier optredende blootstelling leidt tot een 
verhoogde prevalentie van luchtwegklachten en een versnelde afname van
de longfunctie. 
De vraag is of dit ook kan leiden tot matige of ernstige vormen van COPD
bij boeren die nooit gerookt hebben. In een Europese studie onderzochten
Monso et al. (2004) dit bij een groep van 105 intensieve veehouders die
nooit gerookt hadden. Van hen bleken er 18 (17,1%) COPD te hebben,
waarvan acht een matige en drie een ernstige vorm vertoonden. Er kon een
dosis-respons relatie vastgesteld worden met stof en endotoxinebloot-
stelling. 
Dat beroepsmatige blootstelling een substantiële bijdrage levert aan de
prevalentie van COPD is al geruime tijd bekend uit studies in de algemene
bevolking, maar in individuele gevallen blijkt de aandoening zeker bij niet-
rokers als beroepsziekte gezien te kunnen worden.

Nieuwe oorzaken van extrinsieke allergische alveolitis
Het aantal meldingen van allergische alveolitis door zowel bedrijfsartsen als
longartsen is door de jaren heen beperkt. Hoewel de oorzaak vaak niet
nauwkeurig kan worden vastgesteld, moet zij vaak gezocht worden in
blootstelling aan schimmel(sporen). Recent zijn echter case-reports 
verschenen die de aandacht vestigen op twee vormen van chemische bloot-
stelling, namelijk aan methyl-methacrylaat (MMA) en triglycidyl-
isocyanuraat (TGIC).
Scherpereel et al. (2004) beschrijven de ziektegeschiedenis van twee 
vrouwen die tijdens hun opleiding tot tandtechnicus een interstitiële long-
aandoening ontwikkelden. Beiden werden in hun werk blootgesteld aan
MMA. Bij de eerste patiënt trad een recidief van de klachten op drie dagen
na terugkeer op haar werk. De tweede patiënt reageerde positief op een
klinische provocatie met MMA-aërosol. Deze vorm van blootstelling was in
haar werk mogelijk tijdens het mengen van het MMA-polymeer en vloeibaar
MMA-monomeer en tijdens het slijpen.
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Interstitiële longaandoeningen zijn vaker beschreven bij tandtechnici door
blootstelling aan kobalt, beryllium en silica, maar MMA moet hier dus nu
aan toegevoegd worden. Van MMA kan nu vastgesteld worden dat het
naast allergisch contacteczeem en allergisch astma ook allergische alveolitis
kan veroorzaken.
Quirce et al. (2004) beschrijven een man met een interstitiële longaandoe-
ning, die werkzaam is in een bedrijf waar metaalcoating plaatsvindt met een
elektrostatische poederverf. Het sprayen van de verf gebeurt in een open
tunnel en het materiaal wordt hierna verhit. De verf bevat 2,5 tot 10% 
triglycidyl-isocyanuraat (TGIC), een epoxy-verbinding die in de verf als
‘curing agent’ fungeert. De man heeft recidiverende perioden van koorts,
hoesten, kortademigheid en nachtzweten. De klachten en afwijkingen
waren een maand na stoppen van de blootstelling volledig verdwenen,
maar keerden terug nadat patiënt gedurende een dag weer zijn normale
werk had verricht. Er konden specifieke antilichamen gericht tegen TGIC
aangetoond worden. Die waren ook meetbaar bij niet-blootgestelde perso-
nen, maar daar was de concentratie duidelijk lager. Hoewel het bewijs niet
volledig is, zijn de bevindingen toch wel erg suggestief voor TGIC als 
oorzaak van de allergische alveolitis. Evenals het MMA blijkt ook TGIC 
allergisch contacteczeem en beroepsastma te kunnen veroorzaken.

Interstitiële longafwijkingen door (ultra)fijn stof
Enkele jaren geleden verschenen de eerste publicaties over de ‘nylon flock
workers’ long. Dit is een interstitiële longaandoening veroorzaakt door
inademing van kleine vezeldeeltjes nylon die vrijkomen bij het verwerken
van nylon tot nylon flocks (kleine pluizige nylonstofdeeltjes). Enige tijd later
werden soortgelijke afwijkingen beschreven bij een patiënte die werkzaam
was in een bedrijf waar polyethyleen tot flocks verwerkt werd. 
Atis et al. (2005) verrichtten recent onderzoek bij 50 polypropyleen flock
werkers en een controlegroep van 45 niet-blootgestelden. De blootgestel-
den bleken vaker klachten, een slechtere longfunctie en in het bloed een
hogere spiegel van bepaalde onstekingsparameters te hebben dan de 
controles. Samen met de resultaten van beeldvormend onderzoek (CT-scan)
wezen de bevindingen in de richting van een beginstadium van interstitiële
afwijkingen.
Bij de productie van LCD-schermen en flat-screens wordt gebruik gemaakt
van indium-tin oxide (ITO). Hierbij kan blootstelling optreden aan ultrafijne
(1,0 micron) ITO-deeltjes. Er zijn inmiddels aanwijzingen dat dit kan leiden
tot het optreden van longfibrose (Homma et al., 2005).
Beide waarnemingen vestigen de aandacht op de gevolgen van nieuwe
technologieën, die kunnen leiden tot blootstelling aan ultrafijne of zelfs
nanodeeltjes. Hierbij zijn niet alleen de effecten op de longen in het
geding, maar kunnen ook systemische effecten optreden doordat de deel-
tjes via de longen in de bloedbaan terecht kunnen komen (Hoet et al., 2004).

Preventie en reïntegratie

Individuele verschillen in gevoeligheid
De toename van de mogelijkheden op het gebied van genetisch onderzoek
resulteert in onderzoeken waarbij gekeken wordt naar de rol van bepaalde
genetische factoren als gevoeligheidskenmerk voor bepaalde beroeps-
matige blootstellingen. Zo vonden Hang et al. (2005) dat mensen met een
genetisch bepaalde, langzamere activiteit van een enzym dat reactief zuur-
stof verwijdert, een snellere longfunctiedaling hadden bij blootstelling aan
endotoxine dan de snelle ‘reactors’. 
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Brandweerlieden die een genetisch bepaalde, lagere productie van een
ontstekingsremmende stof (IL 10) hebben, lijken een snellere achteruitgang
van hun longfunctie te hebben dan collega’s met een hogere productie
(Burgess et al., 2004). 
Glutathion speelt waarschijnlijk een rol bij de bescherming tegen de ont-
wikkeling van isocyanaatastma (Wisnewski et al., 2005). Er zijn ook aan-
wijzingen dat genetisch bepaalde verschillen in een enzym dat glutathion
gebruikt, een relatie hebben met gevoeligheid voor het krijgen van iso-
cyanaatastma (Mapp et al., 2002). 
De resultaten van deze studies suggereren nieuwe mogelijkheden voor 
preventie. Naast het kostenaspect zitten aan de toepassing ervan echter
ook duidelijk haken en ogen, zeker wanneer men zou overwegen ze te
gebruiken als selectie-instrument. Vooralsnog geven deze studies vooral
een beter inzicht in ontstaansmechanismen en zouden ze op de langere 
termijn wellicht een rol kunnen spelen in een meer geïndividualiseerde
vorm van gezondheidsbewaking.

Multidisciplinaire richtlijn COPD
Na de NVAB-richtlijn astma en COPD is nu ook een door het Kwaliteits-
instituut voor de Gezondheidszorg CBO gemaakte multidisciplinaire richt-
lijn COPD. De factor arbeid heeft er nadrukkelijk een plaats in gekregen.
Implementatie van deze richtlijn zal hopelijk leiden tot verbetering van de
samenwerking tussen bedrijfsarts, huisarts en longarts en tijdige onderken-
ning van arbeidsrelevante aspecten bij een patiënt met deze aandoening.

6.5 Conclusies
A Beroepsastma in de voedingssector

Blootstelling aan bepaalde additieven en voedingseiwitten kunnen
beroepsastma veroorzaken.

A Van passieve registratie naar actieve opsporing

De meldingsgegevens van de afgelopen vijf jaar geven een goed beeld van
de belangrijkste oorzaken en risicosectoren op het gebied van beroeps-
astma. Een beter beeld van de daadwerkelijke omvang kan echter 
verkregen worden door vooral in risicosectoren actief te gaan monitoren.

A Nieuwe oorzaken interstitiële longaandoeningen

Extrinsieke allergische alveolitis en stoflongen behoren tot de klassieke
voorbeelden van beroepslongaandoeningen. Zij komen in Nederland niet
vaak voor. Nieuwe technologieën en toepassingen kunnen echter leiden tot
blootstelling aan (ultra)fijn stof met soms allergene eigenschappen, het-
geen een toename van nieuwe gevallen van interstitiële longaandoeningen
zou kunnen veroorzaken.
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7 Beroepsslechthorendheid 
Naast bekende lawaaibronnen zoals machines, verkeer en muziek, dienen zich andere oorzaken van
beroepsslechthorendheid aan. Inventarisatie en het ontwikkelen van een beleidsmatige aanpak is
gewenst voor werkenden bij levende lawaaibronnen zoals kinderen in zwembaden of dagverblijven en
varkens in stallen of slachthuizen. 
Ondanks de al vele jaren bestaande verplichte gehoorbescherming in lawaaiige werkomgevingen, is er
geen dalende trend zichtbaar in het aantal gevallen van gehoorschade. Evaluatie van bestaande
lawaaibeschermingprogramma’s en het ontwikkelen van nieuwe programma’s op basis van
wetenschappelijk bewijs is gewenst. 
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7.1 Omschrijving gehoorproblematiek door lawaai

We spreken van schadelijk geluid bij een geluidsniveau boven 80 dB(A).
Gemiddeld betekent een blootstelling aan 80 dB(A) gedurende 8 uur per
dag vijf dagen per week bij 40 dienstjaren dat er schade ontstaat. Er is een
dosis-responsrelatie: bij een blootstellingsniveau van 83 dB(A) (tweemaal
zoveel lawaai als 80 dB(A)) is de helft van de blootstellingstijd nodig om
dezelfde schade te veroorzaken, bij 86 dB(A) (tweemaal zoveel lawaai als 
83 dB(A)) daar weer de helft van, enzovoort. Gehoorschade door lawaai
ontstaat meestal het eerst in het frequentiegebied tussen 3000 en 6000 Hz,
omdat daar de meest gevoelige zenuwcellen liggen. Gehoorschade is aan
de orde bij een gehoorverlies van meer dan 30 dB. Functioneringsproble-
men zijn afhankelijk van omgevingslawaai. In ieder geval bestaat er een
beperking bij gehoorverlies van meer dan 50 dB. De ziektekostenverzeke-
raar zal een voorgeschreven hoortoestel vergoeden vanaf 35 dB gehoor-
verlies. Hiermee verbetert het sociaal functioneren in de privé-sfeer. In de
werkomgeving worden vaak andere eisen aan een hoortoestel gesteld. Het
UWV ontwerpt momenteel een regeling om de meerkosten daarvoor te
vergoeden. Overigens zal een hoortoestel niet in alle gevallen tot een 
verbeterd functioneren leiden. Functietesten, zoals spraak-in-ruis testen of
richtinghoren zijn nodig om te bepalen of een bestaande beperking 
functioneringsproblemen met zich meebrengt. Verder kan analyse van de
werkplek eraan bijdragen te bepalen hoe en/of in welke mate de slecht-
horendheid participatieproblemen met zich meebrengt.

7.2 Omvang van de problematiek
Omvang van de risicopopulatie

Overmatige blootstelling aan lawaai is een bekend beroepsrisico in diverse
sectoren. Sectoren waar hoge lawaainiveaus worden gemeten zijn bouw-
nijverheid, transport, overheid (defensie, politie), industrie, muziek en 
agrarische sector. Bekend is de lawaaibelasting van bijvoorbeeld machine-
gebonden beroepen en werkenden die blootstaan aan verkeerslawaai
(autoweg, spoor, vliegveld). Er zijn ook sectoren waarvan nauwelijks 
Nederlandse gegevens over lawaainiveaus bekend zijn, maar waarvan uit
waarnemingen en internationale literatuur wel risico’s bekend zijn, zoals
kinderdagverblijven en de recreatiesector (overdekte zwembaden). 
Inmiddels is in diverse sectoren aan de hand van de arboconvenanten
beleid ontwikkeld om enerzijds te komen tot het reduceren van schadelijke
geluidsblootstelling en anderzijds beschermingsprogramma’s te ont-
wikkelen. Deze arboconvenanten hebben betrekking op 200.000 werken-
den. Naar schatting 900.000 werkenden staan in Nederland beroepsmatig
bloot aan schadelijk geluid. 

Meldingen door bedrijfsartsen

De meldingen van beroepsslechthorendheid vormen ongeveer een kwart
van het totale aantal gemelde beroepsziekten. Het blijft daarmee één van
de meest gemelde aandoeningen. Beroepsslechthorendheid wordt meestal
opgespoord door middel van periodiek arbeidsgezondheidkundig onder-
zoek (PAGO). Slechts in een aantal sectoren worden PAGO’s gestructureerd
uitgevoerd, zodat de huidige gemelde aantallen een onderschatting zullen
zijn.
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De omvang van slechthorendheid wordt onderschat. In beroepen met audi-
tieve eisen, zoals communicatie en het waarnemen van veiligheidssignalen,
kan slechthorendheid de oorzaak zijn van functioneringsproblemen, stress-
gerelateerde klachten en uiteindelijk arbeidsongeschiktheid. Verminderd
sociaal functioneren is in ieder geval het grootste probleem voor slecht-
horenden. Ongeveer 200.000 werkenden hebben naar verwachting proble-
men met hun gehoor. In meer dan de helft van de gevallen wordt dit
gehoorverlies aan het werk geweten.

Een 53-jarige zweminstructeur heeft fors gehoorverlies aan beide oren. Het
is niet uit te sluiten dat een deel van het gehoorverlies door zwembad-
lawaai is veroorzaakt. Hij is toenemend vermoeid en maakt zich zorgen of
hij hulpgeroep tijdens toezicht wel kan waarnemen. Functieongeschiktheid
dreigt.
In overleg met zijn leidinggevende en bedrijfsarts is hij verwezen voor een
probleemanalyse naar het Expertisecentrum Gehoor en Arbeid. Uit de
functietesten blijken ondermeer een ongunstige signaal-ruisverhouding en
moeilijkheden bij de ruimtelijke oriëntatie. Deze bevindingen betekenen
een bevestiging van zijn klachten. Voor het lesgeven en toezicht houden is
betrokkene minder geschikt. Werkgever en betrokkene zijn gemotiveerd
om een passende functie voor betrokkene te creëren. 

7.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen
Weg met de herrie

Er is nog steeds geen sprake van een dalende trend in het optreden van
beroepsslechthorendheid. Het Europees Agentschap voor veiligheid en
gezondheid op het werk roept bedrijven op mee te dingen naar een prijs
voor goede praktijken (‘good practices’) en ideeën om lawaai op de werk-
plek terug te dringen. Dit gebeurt in het kader van de eind oktober 2005 te
houden Europese week voor veiligheid en gezondheid met als slogan ‘weg
met de herrie’. 
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Tabel 7.1  Meldingen van beroepsslechthorendheid in een aantal sectoren in 2002, 2003 en 2004

2002 2003 2004

Bouwnijverheid 850 1009 980

Industrie 282 323 225

Overheid (inclusief defensie) 91 42 46

Overig 121 146 126

Totaal 1344 1520 1377

Tabel 7.2  Meldingen van beroepsslechthorendheid met de bijdrage van levende lawaaibronnen in 2002, 2003 en 2004

2002 2003 2004

Aantal meldingen 4 18 28

Beroep * Keurmeester (n=2) Keurmeester/ Keurmeester/ 
Zwembad- dierenarts (n=18) dierenarts (n=25)

instructeur (n=2) Laboranten (n=2)
Docent (n=1)

* Lawaaibronnen zijn bijvoorbeeld gillende biggen, schreeuwende kinderen en proefdieren



Bij het beschermen van het gehoor gaat het om aanpak op verschillende
niveaus. Alleen het aanbieden van persoonlijke beschermingsmiddelen is
onvoldoende. Als eerste stap is bronaanpak gewenst; daarmee wordt ook
de kans op ongevallen verkleind. Afscherming door technische en organisa-
torische maatregelen is een tweede stap. Een branchegerichte aanpak zien
we terug in de arboconvenanten. Arboconvenanten met aandacht voor
schadelijk geluid bestaan in de mobiliteitsbranche, metaalelektro en
metaalbewerking, papier- en kartonindustrie, podiumkunsten, funderings-
bedrijven, orkesten, scheepsonderhoud, houthandel en timmerindustrie,
schoonmaakbranche, wasserij- en aanverwante bedrijven. Zie voor details
de jaarrapportage arboconvenanten 2003 van SZW (Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, 2004) en www.orkestengehoor.nl,
www.arbouw.nl, www.arbobondgenoten.nl. 
Wanneer er een noodzaak is om persoonlijke beschermingsmiddelen te 
dragen, is consequent gebruik een voorwaarde. Draagcomfort is daarbij
belangrijker dan demping; het gaat niet om maximale, maar optimale dem-
ping. Een programma waarin persoonlijke coaching wordt gecombineerd
met gehooronderzoek, het aanmeten en controleren van beschermingsmid-
delen en intensieve voorlichting en instructie, lijkt de meeste kans op 
succes te bieden. Daarnaast kan het doen van de nationale hoortest de
bewustwording stimuleren (zie www.hoorstichting.nl, www.hoortest.nl).
Een voorbeeld om gehoorbescherming optimaal te benutten, is het aan-
sluiten van een radio op een otoplastiek, zoals blijkt uit onderzoek van de
Stichting Arbouw bij werknemers van natuursteenbedrijven (zie
www.arbouw.nl). 

Let op kwaliteit van head set

In verschillende beroepen zien we een toenemend gebruik van de head set.
In 2001 is melding gemaakt van de kans op een ‘akoestische shock’, bij
head sets die niet goed zijn afgesteld of in geval van storingen. De kwaliteit
van de head set die militairen van de luchtmacht gebruiken, blijkt van
invloed op het audiogram (Greve-van Aken, 2004). Daarbij werd een 
zodanige gehoordrempelverschuiving geconstateerd, dat sprake is van
lawaaischade. Na analyse is gebleken dat de enige verklaring daarvoor is
dat de head sets harde geluiden doorlaten.

Evaluatie PAGO lawaai

Alleen het meten van eventuele gehoorschade in het periodiek arbeidsge-
zondheidkundig onderzoek (PAGO) blijkt onvoldoende om te komen tot
het terugdringen van de omvang van die schade. Bovendien dreigt het
PAGO een ondergeschoven kindje te worden binnen de praktijk van Arbo-
diensten. Het ‘PAGO lawaai’ zal verder moeten worden ontwikkeld tot een
integraal gehoorbeschermingsprogramma. 
Het lijkt vanwege de gevoeligheid van de test aantrekkelijk om Otoakoesti-
sche Emissies (OAE) toe te passen om vroegtijdig gehoorschade op te spo-
ren. Voorlopig lijkt terughoudendheid echter geboden bij toepassing van
deze test in gehoorbeschermingsprogramma’s (Lapsley Miller et al., 2004).
Voortgezet longitudinaal onderzoek is nodig om te beoordelen of OAE een
voorspellende betekenis heeft voor het ontwikkelen van gehoorschade in
de tijd (Seixas et al., 2004). 
Het verdient aanbeveling om de bestaande praktijk van het ‘PAGO lawaai’
te evalueren. Inmiddels zijn de kerndeskundigen in de Arbo-dienstverlening
gestart met het ontwikkelen van een gehoorbeschermingsprogramma op
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basis van zo goed mogelijk wetenschappelijk bewijs. De coördinatie van het
project ligt bij de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgenees-
kunde en wordt ondersteund door het ministerie van SZW.

Het Expertisecentrum Gehoor en Arbeid

Het samenwerkingsverband tussen de Amsterdamse audiologische centra
van het AMC en VUmc en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
(NCvB) en het Coronel Instituut, geeft inhoud aan de klinische arbeids-
geneeskunde. Het uiteindelijke doel is komen tot een infrastructuur in
Nederland die optimale zorg biedt aan werkende slechthorenden. Het
expertisecentrum koppelt zorg voor werkenden aan wetenschap en onder-
wijs. Een project waar slechthorenden met werkgebonden functionerings-
problemen klinisch worden geëvalueerd, is in een afrondende fase. 
In werk met auditieve eisen, zoals communicatie en veiligheid, dreigen
slechthorenden hun functie te verliezen. Vooral in lawaaiige omgevingen is
die kans aanzienlijk. Bovendien kan ook lawaai dat de norm van 80 dB niet
overschrijdt, hinderlijk zijn voor slechthorenden. De mate waarin dat zo is,
varieert per individu met gehoorverlies en is afhankelijk van het vermogen
om spraak uit ruis te filteren.
Via de helpdesk van het NCvB worden in toenemende mate vragen gesteld
aan het expertisecentrum over criteria voor gehoorschade en functiege-
schiktheid en over mogelijkheden om de inzetbaarheid van slechthorenden
te waarborgen of te verbeteren. Het expertisecentrum initieert zelf projec-
ten en participeert in verschillende projecten in diverse sectoren. Een aan-
tal projecten heeft als doel preventieve testen te evalueren, bijvoorbeeld
bij een aantal orkesten en een grote drukkerij. In de vervoerssector wordt
een aanzet gegeven om criteria voor functiegeschiktheid te evalueren. 

Levend lawaai

Enkele gemelde gevallen van slechthorendheid en vragen op het spreekuur
zijn aanleiding om de risico’s van blootstelling aan levende lawaaibronnen
nader te beschouwen. Reeds bekend zijn de risico’s in zwembaden en 
varkenshouderijen. PAGO projecten onder keurmeesters leverden de afge-
lopen jaren 45 meldingen van lawaaislechthorendheid op. Uit de recente 
literatuur blijken werkenden in kinderdagverblijven en werkers met dieren
zoals hondentrainers, door hun werk kans op lawaaischade te lopen. Zo 
liggen de gemiddelde dagdoses in kinderdagverblijven rond de 82-85 dB(A)
met gemeten pieken tussen de 103 en 105 dB(A). Ruim 20% van de 
werkenden staat bloot aan waarden boven de 85 dB(A), terwijl 5% van de
werkenden te maken krijgt met waarden boven de 90 dB(A) (Kock et al.,
2004). 
De constatering dat een bedrijfstak als kinderdagverblijven hoge lawaai-
niveaus kent, betekent ook een aanbeveling aan jeugdartsen om het
gehoor van kinderen in dergelijke situaties te screenen. Een ‘PAGO lawaai’
komt in aanmerking voor functiegroepen zoals keurmeesters, dierenartsen, 
beheerders van dierenasiels, leidsters van kinderdagverblijven, zwembad-
instructeurs en docenten lichamelijke opvoeding.
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7.4 Conclusies

A Levend lawaai een beroepsrisico

Gemelde beroepsziekten en de ervaringen van het expertisecentrum zijn
aanleiding om sectoren die te maken hebben met levende lawaaibronnen te
adviseren gehoorbeschermingsprogramma’s toe te passen.

A PAGO lawaai

Het ontwikkelen en stimuleren van gehoorbeschermingsprogramma’s is
nodig. Het ‘PAGO lawaai’ alleen te beschouwen als het meten van eventu-
ele schade is onvoldoende. Naast het meten moet lawaaibeheersing op de
werkplek en intensieve voorlichting en instructie een belangrijke plaats krij-
gen.

A Verhogen van kennis

Het verhogen van kennis over de mogelijkheden om de inzetbaarheid van
slechthorenden te verbeteren blijkt in diverse sectoren van belang. Het
Expertisecentrum Gehoor en Arbeid koppelt zorg voor werkenden aan
wetenschap en onderwijs. 
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8 Neurologische aandoeningen
Beschadigingen van het centrale en perifere zenuwstelsel kunnen door toxische en mechanische factoren
in het werk worden veroorzaakt. Er bestaat veel aandacht voor aandoeningen die tot cognitieve
functiestoornissen leiden zoals concentratiezwakte, traagheid, geheugenstoornissen en
karakterveranderingen: klachten die voorkomen bij het Organisch Psycho Syndroom (OPS) of Chronische
Toxische Encefalopathie. 
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8.1 Omschrijving neurologische aandoeningen

Bij sommige neurologische aandoeningen zijn factoren in het beroep de
oorzaak. Maar het betreft meestal ziektebeelden die ook andere oorzaken
kunnen hebben.

Chronische Toxische Encefalopathie (CTE)

Dit is een aandoening van het centrale zenuwstelsel met als symptomen
onder andere geheugenverlies, concentratiestoornissen, somberheid en
verhoogde prikkelbaarheid. Een minder precieze, maar populaire naam
voor de aandoening is Organisch Psycho Syndroom (OPS) of ‘schilders-
ziekte’. De aandoening kan ontstaan door langdurige blootstelling aan
hoge concentraties oplosmiddelen of blootstelling aan bestrijdingsmidde-
len, zware metalen, zwavelkoolstof en zwavelwaterstof. Bij boksers en voet-
ballers echter ook door frequente mechanische beschadigingen, 
bijvoorbeeld door slaan op het hoofd of het koppen van de bal (encephalo-
pathia pugulistica). Risicoberoepen zijn onder meer schilders, autospuiters,
drukkers en betonreparateurs.

Parkinsonisme

De ziekte van Parkinson kan onder meer ontstaan door blootstelling aan
oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen en mangaan. De kans op een
beroepsmatige oorzaak is groter als de ziekte op jongere leeftijd ontstaat.

Perifere neuropathie

Aantasting van zenuwen in handen, armen, voeten en benen wordt perifere
neuropathie genoemd. Gevoelsstoornissen of krachtsverlies kunnen hier-
van het gevolg zijn. Klassiek is de ‘dropping hand’ door loodvergiftiging.
Voortdurende druk op een zenuw, zoals bij het dragen van lasten op een
schouder of blootstelling aan stoffen als n-hexaan, acrylamide en lood 
kunnen beroepsmatige oorzaken van perifere neuropathie zijn. Steiger-
bouwers, betonreparateurs (acrylamide) en loodwerkers lopen een 
verhoogd risico.

8.2 Omvang van de problematiek

In 2004 werden door Arbo-diensten aan het NCvB 15 gevallen van CTE
gemeld, 11 gevallen van neuropathie (vooral door beknelling van zenuwen
door mechanische oorzaken) en 56 gevallen van carpaal-tunnelsyndroom.
Het carpaal-tunnelsyndroom, waarbij de nervus medianus beklemd raakt,
wordt onder de aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat
(hoofdstuk 3) besproken.
Naast de melding van vermoede gevallen van CTE door Arbo-diensten,
vormt de rapportage van het Solvent Team project een belangrijke aan-
vullende informatiebron over het voorkomen van CTE. Door de landelijke
dekking van dit project wordt een redelijk beeld van de prevalentie van
CTE in Nederland verkregen. Solvent Teams zijn geformeerd in het 
Academisch Medisch Centrum Amsterdam en het Medisch Spectrum
Twente in Enschede. Een team bestaande uit een klinisch arbeidsgenees-
kundige, een neuropsycholoog, een arbeidshygiënist en een neuroloog
beoordeelt patiënten volgens een protocol. 
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In tabel 8.1 wordt een overzicht gegeven van de beroepen van CTE-patiën-
ten. Schilders en verfspuiters vormen door de jaren heen de belangrijkste
beroepsgroep. Het absolute aantal schilders waarbij de diagnose CTE is
gesteld neemt echter gestaag af. Een verklaring kan zijn dat juist in de
schildersbranche een forse reductie van de blootstelling heeft plaatsgevon-
den door het verbod op het gebruik van oplosmiddelrijke verfproducten
binnenshuis.

Het aantal nieuwe gevallen van CTE is gedaald van 45 in 2002, 32 in 2003
tot 24 in 2004. Deze neerwaartse trend is het gevolg van de sterke 
beperking van de blootstelling aan oplosmiddelen door verbetering van de
arbeidsomstandigheden in verschillende branches. Die beperking is rond
2000 ingezet. Het aantal aanmeldingen bij de Solvent Teams blijft op 
hetzelfde niveau (rond 250 per jaar). Een deel hiervan betreft patiënten met
onbegrepen klachten die in het verleden met oplosmiddelen gewerkt 
hebben. Een aantal van hen zoekt nu in het kader van een herkeuring voor
de WAO een verklaring in de werksfeer. Ook de publiciteit rond het
beoogde Instituut OPS-slachtoffers genereerde een aantal nieuwe ver-
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Tabel 8.1  Verdeling van de beroepen van de patienten bij wie CTE vastgesteld is 

Beroep 2001 2002 2003 2004

Schilder 17 (40%) 16 (36%) 10 (31%) 9 (38%)

Verfspuiter 9 (21%) 8 (18%) 10 (32%) 7 (29%)

Drukker 2 (5%) 5 (11%) 6 (18%) 2 (8%)

Woning-/projectstoffeerder 3 (7%) 3 (7%) 1 (3%) -

Medewerker verf-/inktfabriek 1 (2%) 3 (7%) - 1 (4%)

Medewerker/chauffeur 2 (5%) 1 (2%) - -
chemisch bedrijf

Parketvloerenlegger 1 (2%) - - -

Overige beroepen 8 (19%) 9 (20%) 5 (16%) 5 (21%)

Totaal 43 (100%) 45 (100%) 32 (100%) 24 (100%)
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Figuur 8.1  Aantal intake gesprekken en vastgestelde CTE gevallen per jaar



wijzingen. De groep patiënten waarbij na uitgebreide beoordeling uit-
eindelijk de diagnose CTE/OPS werd gesteld, bestaat vooral uit mensen die
vóór 2000 zijn blootgesteld aan neurotoxische stoffen. 

8.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen
Neurotoxische stoffen en het menselijk genoom 

Bestrijdingsmiddelen, oplosmiddelen en elektromagnetische straling 
worden in sommige studies geassocieerd met een verhoogd risico op de
ziekte van Alzheimer en Parkinson. De oorzaak van deze ziektes is waar-
schijnlijk multifactorieel. Met de ontrafeling van het menselijk genoom en
de betere toegankelijkheid van analysemethoden is een reeks onderzoeken
op gang gekomen naar de wisselwerking tussen erfelijke factoren en 
omgevingsfactoren op het ontstaan van deze chronische ziekten. De 
genetische factor is op zich geen risicofactor, maar kan dat wel worden in
combinatie met blootstelling aan omgevingsfactoren. Kelada et al. (2005)
geven een overzicht van risicofactoren en ‘kandidaat genen’ die onderzocht
zouden moeten worden. Ze wijzen op de noodzaak van het opzetten van
registers voor neurodegeneratieve ziekten (vergelijkbaar met kanker-
registraties) om onderzoek te kunnen doen met groepen van voldoende
grootte en om te komen tot eenduidige diagnostische criteria.

Betere begeleiding van OPS-patiënten

Door een combinatie van cognitieve revalidatie en psychologische bege-
leiding voelen OPS-patiënten zich beter. Ook scoren ze, vergeleken met
een controlegroep, hoger op geheugentaken, al beklijft dit effect niet (van
Hout, 2004). Er is vanuit de Solvent Teams een protocol ontwikkeld voor de
begeleiding van patiënten met OPS, dat vanaf 2005 vanuit verschillende
regionale revalidatiecentra zal worden verzorgd.

Narcosegassen veroorzaken houdingsinstabiliteit bij OK-personeel

Door langdurige blootstelling aan narcosegassen wordt de evenwichtscon-
trole van operatiekamer (OK)-personeel slechter. Dat blijkt uit een goed
opgezet onderzoek in het universitair ziekenhuis in Nancy (Vouriot et al.,
2005). De resultaten van evenwichtstesten bij 53 OK-verpleegkundigen
waren slechter dan die van een controlegroep, hetgeen wijst op beïnvloe-
ding van de centrale informatieverwerking in de hersenen door narcose-
gassen. 
De effecten van narcosegassen op het centraal zenuwstelsel (reactietijden
en cognitieve efficiëntie) van OK-personeel zijn al langer bekend, maar
deze bevinding in een modern OK-complex met een relatief lage bloot-
stelling (circa de helft van de MAC-waarde) was verrassend. Het ging 
vooral om lachgas (N2O) en om gehalogeneerde narcosegassen. Deze
bevindingen onderstrepen het belang van de reductie van de blootstelling
van OK-personeel aan narcosegassen.
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8.4 Conclusies

A Chronische Toxische Encefalopathie (CTE) door oplosmiddelen

In 2004 werden door de Solvent Teams 24 nieuwe gevallen van chronische
toxische encefalopathie vastgesteld als gevolg van langdurige blootstelling
aan neurotoxische stoffen op het werk. Het betrof voornamelijk bloot-
stelling aan oplosmiddelen. De 24 gemelde gevallen betekenen een ver-
dere daling ten opzichte van eerdere jaren en dat is waarschijnlijk een
gevolg van de verminderde beroepsmatige blootstelling aan oplos-
middelen in verschillende branches.

A Minder evenwichtscontrole bij OK-personeel door narcosegassen

Narcosegassen die door OK-personeel worden ingeademd, blijken een
negatieve invloed te hebben op de evenwichtscontrole; dit kan de kwaliteit
van het werk in de OK verminderen. De noodzaak van een betere beheer-
sing van de blootstelling aan narcosegassen wordt hiermee onderstreept.
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9 Beroepsinfectieziekten
Infectieziekten krijgen steeds meer aandacht, zoals onder andere blijkt uit de oprichting van het
Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) bij het RIVM. Ook in de arbeidssituatie is meer aandacht voor
infectieziekten en biologische agentia gewenst. In diverse werksituaties bestaat het gevaar voor
besmetting en soms verspreidt een aandoening zich juist via bedrijfspopulaties. Dat betekent dat
kennisverspreiding over het vóórkomen van beroepsinfectieziekten, over het risico naar bedrijfstak, 
over opsporing (van dragers), over behandeling en preventie belangrijk is. Het zou goed zijn als snel 
te achterhalen is waar, welke specifieke therapie kan worden gegeven en of specifieke vaccins
beschikbaar zijn. 
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9.1 Omschrijving beroepsinfectieziekten

Infectieziekten zijn aandoeningen die worden veroorzaakt door parasieten,
schimmels, bacteriën, virussen of prionen (al dan niet genetisch gemodifi-
ceerd). Als een infectieziekte het gevolg is van een belasting die in over-
wegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden plaatsvindt, spreekt
men van een beroepsinfectieziekte. Ook bepaalde vormen van werk-
belasting kunnen het ontstaan van infectieziekten bevorderen, bijvoorbeeld
verwondingen (Ziekte van Weil bij rioolwerkers), uitputting (influenza) en
huidverweking door vocht (voetschimmels in slecht ventilerende werk-
schoenen) of water (teenschimmel bij zwembadpersoneel). 
Bepaalde groepen personeel kunnen extra kwetsbaar zijn door oorzaken
buiten het werk (jongeren, ouderen, mensen met een gestoord immuun-
systeem of zwangeren). Met deze groepen moet rekening gehouden wor-
den in een werkomgeving met biologische agentia. 
Doordat in een arbeidsorganisatie vaak veel mensen dicht op elkaar 
werken, kan sprake zijn van een verhoogd risico op besmetting door in de
algemene bevolking voorkomende ziekteverwekkers. Ook collega’s die (te)
snel met een besmettelijke infectie het werk hervatten, kunnen een risico-
factor vormen. Ten slotte is er de mogelijkheid van besmetting van derden
(publiek, patiënten) door werknemers die ziekteverwekkers bij zich dragen
(tuberculose, hepatitis B, influenza).

9.2 Omvang van de problematiek
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Tabel 9.1 Meldingen beroepsinfectieziekten 2003 en 2004

Aandoeningen NCvB NCvB Meldingen IGZ
Meldingen Meldingen 2003

2003 2004 Gehele bevolking

Darminfecties 16 26 Schatting 4,5 miljoen
episodes4

Tuberculose 25 19 13215

Malaria 1 9 -

Huidinfecties 18 39 -

Zoönosen 11 4 -

HIV3 1 5 -

Hepatitis B 2 5 1901

Luchtweginfecties 10 - > 1,5 miljoen6

Hepatitis A - - 375

Lyme-ziekte - 16 -

Legionella 2 1 222

Hepatitis C - 1 424

Overige infectieziekten2 20 16 -

MRSA1 8 2 -

Totaal 114 143 -

1 In 2002 is voor het eerst MRSA apart opgenomen 
2 Deze worden hieronder beschreven
3 Het betreft hier een ernstig risico op HIV transmissie waarop tot het toedienen van PEP (post-expositie-profylaxe) werd

besloten
4 de Wit et al., 2001
5 Nederlands Tuberculose Register, 2003
6 RIVM Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2005



Meldingen van beroepsinfectieziekten

Tabel 9.1 geeft de meldingen van beroepsinfectieziekten aan het NCvB
weer. Ter vergelijking zijn daarnaast voor een aantal infectieziekten de 
meldingen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) weergegeven.
Deze meldingen komen uit de algemene bevolking en omvatten dus ook
niet-werkgebonden aandoeningen. Op een enkele uitzondering na worden
bij die registratie geen gegevens over sector of beroep geregistreerd,
zodat een analyse daarvan niet mogelijk is. Toevoeging van het beroep op
het aangifteformulier voor infectieziekten in het kader van de Wet Infectie-
ziekten zou nadere informatie over mogelijke werkgebondenheid kunnen
opleveren. 
Actieve surveillance op beroepsinfectieziekten vindt nauwelijks plaats. Dit
vereist in de eerste plaats kennis over het voorkomen van werkgebonden
infectieziekten (biohazards, biorisks, oorzaken kort verzuim, risicogroepen,
risicohandelingen) en in de tweede plaats instrumenten ter opsporing
(RI&E, gericht werkplekonderzoek, ziekteverzuimbegeleiding, PAGO).

Bespreking van de meldingen

De incidentie van luchtweginfecties bedraagt enkele miljoenen per jaar en
deze infecties dragen in niet geringe mate bij aan het ziekteverzuim. In
2004 zijn geen werkgebonden luchtweginfecties gemeld. Er is geen inzicht
in het aantal ziektegevallen dat via het werk ontstaat. Wil men het ziekte-
verzuim verder omlaag brengen, dan zou hier een aangrijpingspunt kunnen
liggen. 

Behalve luchtweginfecties komen ook darminfecties zeer veel voor (circa 
6 miljoen gevallen per jaar in Nederland). Hiervoor geldt dezelfde redene-
ring als voor luchtweginfecties: interventie op de werkplek kan mogelijk
een bijdrage leveren aan preventie. Het gaat hierbij om contactinfecties en
voedselinfecties, waarbij de contacten zowel mensen als dieren kunnen
betreffen. Werknemers kunnen andere werknemers, maar ook patiënten of
klanten besmetten. 

Buitenlandgangers lopen verschillende risico’s met betrekking tot bio-
logische agentia. Zo werden in 2004 bij met name luchtvaartpersoneel en
reizende werknemers van de overheid, de volgende ziekten gemeld: 
Malaria (9), Dengue (3), Schistosomiasis (1), verschillende darmziekten zoals
Tropische Spruw (1), Giardiasis (1) en enkele darminfecties waarbij de 
verwekker onbekend is gebleven. Ook het optreden van een midden-
oorontsteking door vliegreizen kan hiertoe gerekend worden (2). 
Iedereen die als werknemer een buitenlandse verre reis maakt, zou via de
werkgever goede voorlichting en de vereiste vaccinaties moeten krijgen.
Tot op heden gebeurt dat voornamelijk bij grote bedrijven. Het Landelijk
Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) kan goede diensten verlenen
bij specifieke vragen. Ook zou een protocol voor de begeleiding van 
reizende werknemers door Arbo-diensten nuttig kunnen zijn.

Er werden in 2004 19 meldingen van Tuberculose gedaan. Opvallend is dat
het naast 8 meldingen uit de gezondheidszorg ook andere sectoren betrof:
taxichauffeurs (4), krijgsmacht (4) en sociale dienstverlening (3). Dit wijst
erop dat intensieve publiekscontacten op zich een risicofactor kunnen vor-
men. Deze intensieve publiekscontacten zouden daarom in risico-
inventarisaties (CDC, 2005) moeten worden meegenomen. 
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Er is een opvallende toename in het aantal meldingen van scabiës (schurft),
veroorzaakt door epidemieën in verzorgingshuizen en ziekenhuizen, het-
geen leidde tot 27 beroepsziektemeldingen. De overige huidaandoeningen
waren schimmelinfecties en een huidinfectie na verwondingen. Een enkele
keer was het dragen van inadequaat veiligheidsschoeisel de oorzaak van
een schimmelinfectie van de huid van de voeten.

Er werd in 2004 één geval van Legionella gemeld. Het gevaar van deze 
aandoening wordt niet altijd meegenomen in risico-inventarisaties, terwijl
er goede mogelijkheden voor preventie zijn. Een vroegtijdige herkenning is
voor effectieve behandeling noodzakelijk en kan ernstige gezondheids-
schade of sterfte voorkomen.
Op 1 januari 2004 is er een arbobeleidsregel Legionella 4.87 van kracht
geworden (Wijziging Beleidsregels, 2003). Deze verplicht bedrijven tot het
opstellen van een beheersplan en het nemen van maatregelen voor het 
proceswater. De gewone waterleiding (geen proceswater) valt voor zover
het bepaalde inrichtingen betreft (ziekenhuizen, penitentiaire, logies 
appartementen etc.) onder de collectieve waterleidingsinstallatie en daar-
mee onder jurisdictie van het ministerie van VROM. Veel werkplekken 
vallen hier echter buiten en dan geldt een algemene zorgplicht van de
werkgever. In 2004 is er ten minste één werknemer aan Legionella over-
leden. Dit werkgerelateerde sterfgeval is niet gemeld bij het NCvB. 

Het NCvB ontving in 2004 16 meldingen van Lyme-borreliose. Er bestaan in
Nederland geen ‘Lyme-vrije’ gebieden meer, dus iedere buitenwerker loopt
een zeker risico, zoals ook blijkt uit de gemelde beroepsgroepen: bos-
wachters, bosarbeiders, hoveniers, medewerker groenvoorziening en zelfs
een bekabelingsmonteur. De Richtlijn Lyme-borreliose (Kwaliteitsinstituut
voor de Gezondheidszorg CBO, 2004) en de aandacht in de media heeft
mogelijk bijgedragen aan het verhoogde aantal beroepsziektemeldingen. 

MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus)

Hoewel er in 2004 maar twee meldingen van MRSA bij werknemers zijn
gedaan, blijkt uit vragen en discussies dat dit probleem sterk speelt bij
werknemers in de gezondheidszorg. In de loop van 2005 is een draaiboek
verschenen over dit onderwerp, onder meer gericht op werknemers uit de
gezondheidszorg en hun familieleden (LCI, 2005b).

Tenslotte is vermeldenswaard dat er één door het kippen influenzavirus ver-
oorzaakte conjunctivitis bij een dierenarts is gemeld en eenmaal het optre-
den van de ziekte van Weil bij een muskusrattenvanger.

Gezondheidszorg

Een groot deel van de risicogroep werknemers in de gezondheidszorg is
inmiddels gevaccineerd tegen hepatitis B. Toch werd nog vijf maal gemeld
dat naar aanleiding van een prikaccident gevaccineerd moest worden tegen
hepatitis B. Andere gemelde beroepsinfectieziekten bij gezondheids-
medewerkers waren: hepatitis C (1) , MRSA (2), Pfeiffer (1), Ornithose (1),
Parvo B19 (1), beta-hemolytische streptococ (2) en Pseudomonas huid-
infectie (1). 
Ook al zijn werknemers tegen hepatitis B gevaccineerd, dan blijven 
hepatitis C en HIV toch een gevaar vormen en hiervoor bestaan speciale
protocollen. In toenemende mate wordt aandacht besteed aan de overige
infecties die men in het ziekenhuis zou kunnen oplopen. Naast scabiës
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(schurft) is tuberculose de meest gemelde beroepsinfectieziekte. De ver-
scheidenheid in de tuberculosemeldingen toont aan dat er door intensieve
contacten veel transmissiemogelijkheden zijn. Hoewel dit soort contacten
in veel beroepen kunnen plaatsvinden, komen bijna alle meldingen uit de
gezondheidszorg waarschijnlijk door het hogere ‘infectieziektebewustzijn’
van de werknemers en Arbo-diensten en de nabijheid van een micro-
biologisch lab voor diagnostiek.

Histoplasmose bij een biologe met verminderde weerstand.

Een jonge vrouw van 25 werkt als biologe in een dierentuin. Zij lijdt al enige
jaren aan leukemie waarvoor zij behandeld wordt met methotrexaat (een
cytostaticum). Door de combinatie van haar ziekte en de behandeling is
haar afweer tegen infectieziekten flink verminderd. Pas als zij een ernstige
longaandoening (histoplasmose) oploopt door schimmelblootstelling op de
werkplek, realiseert zij zich de risico’s die zij loopt. Gelukkig krijgt men de
aandoening onder controle.
Deze casus maakt duidelijk dat werken in een biologische rijke omgeving
als risicofactor in een RI&E moet worden meegenomen, waarbij preventieve
adviezen moeten worden gegeven aan mensen met een chronische ziekte.
Niet alleen de bedrijfsarts – die hier buiten beeld blijft omdat de patiënt
immers gewoon werkt en er geen sprake is van een keuring vooraf –, maar
ook de curatieve sector zou altijd aandacht moeten besteden aan het werk
van hun patiënten. Dit soort risicopatiënten met een chronische ziekte die
gepaard gaat met een verminderde weerstand, moet periodiek en systema-
tisch gecontroleerd worden (Verweij, 2005). Dit is een verantwoordelijkheid
van werkgever én bedrijfsarts.

9.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen
Luchtvaart

Luchtvaartpersoneel heeft een grotere kans op luchtweginfecties (Mangili,
2005), waaronder tuberculose. Deels wordt dit veroorzaakt door de bijzon-
dere samenstelling van de lucht in vliegtuigen (droger, recirculatie) en deels
door de hoge frequentie van tamelijk intieme contacten.
Luchtvaartmaatschappijen moeten in hun risico-inventarisaties rekening
houden met de overdracht van besmettelijke ziekten. Het belang hiervan is
tijdens de SARS-epidemie eens te meer gebleken. Ook grondpersoneel met
publiekscontacten (baliewerkers) moet rekening houden met overdraag-
bare infectieziekten. Het ontbreekt vooralsnog aan risk-assessment en
daarmee aan een algemeen geaccepteerd protocol ‘infectieziekten door
publiekscontacten’. 

Afvalwaterzuivering

Uit een goed opgezet onderzoek naar gezondheidsklachten van werkne-
mers in de rioolwaterzuivering, bleek dat degenen die regelmatig in con-
tact komen met afvalwater en/of zuiveringsslib, aanzienlijk meer gezond-
heidsklachten hebben dan de controlegroep (Opheikens, 2005). Het betreft
maagdarmklachten, vermoeidheidsklachten en huidklachten. Vooral de
zorgvuldige keus van een controlegroep is daarbij van groot belang geble-
ken. Het in opdracht van SZW en door TNO Arbeid ontwikkelde instrument
voor een PAGO biologische agentia blijkt van grote waarde te zijn en ver-
dient een grotere bekendheid (Links et al., 2001). 
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Huisvuilinzameling en afvalbranche

Het beroep van huisvuilbelader en andere werkzaamheden in de afval-
branche kenmerken zich door zware fysieke, biologische, toxische en 
psychische belasting. Goede begeleiding en periodiek arbeidsgezondheid-
kundig onderzoek (PAGO) is dan ook essentieel voor deze beroepsgroep. 
Er worden nog steeds zeer weinig PAGO’s georganiseerd door Arbo-
diensten, waarbij men zich lijkt te verschuilen achter het ontbreken van een
goed onderzoeksinstrument. Op een enkele uitzondering na blijkt de
gemiddelde Arbo-dienst niet in staat een praktisch onderzoeksprotocol op
te stellen. Dit heeft te maken met de geringe omvang van de doelgroep per
Arbo-dienst en het dientengevolge ontbreken van voldoende financiële
middelen. Dit zal met de te verwachten toename van zelfstandig werkende
bedrijfsartsen niet verbeteren. Een door de branche gesubsidieerde
opdracht tot het opstellen van een gevalideerd onderzoeksinstrument voor
deze groep zou een oplossing kunnen zijn. De gepubliceerde rapporten van
het Coronel Instituut en de aanzet voor een PAGO kunnen daarbij een ste-
vige basis vormen (Sorgdrager en Stinis, 2002; Stinis en Sorgdrager, 2002).

Schoonmaakbranche

In het arboconvenant schoonmaakbedrijven is afgesproken dat schoon-
makers die risico lopen op prikaccidenten gevaccineerd kunnen worden
tegen hepatitis B. Daarbij gaat het om schoonmakers in publieke ruimten
waaronder treinen. Niettemin blijken de kosten voor werkgevers vaak een
belemmering. Het aantal prikaccidenten in de schoonmaaksector is 
onbekend. De meeste werkgevers houden hiervan geen registratie bij. Het
NCvB vermoedt dat het aantal prikaccidenten circa 20 per 1000 werk-
nemers zal zijn. Het Nationaal Hepatitis Centrum is bezig branchespecifiek
voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen. 

Verpleeghuizen en influenza

In het najaar van 2004 is de richtlijn van de Nederlandse Vereniging van 
Verpleeghuisartsen (NVVA) over influenza in verzorgingshuizen verschenen
(Cools, 2004). Het is één van de eerste multidisciplinaire richtlijnen waarin
risicovormers (personeel) én risicolopers (verzorgden en personeel) samen
aan de orde komen. 
Er zijn nog wat startproblemen met de implementatie. Dit betreft enerzijds
technische zaken als diagnostiek en het toedienen van antivirale middelen
en anderzijds het gebrek aan medewerking van sommige personeelsleden.
Ook bij betrokkenen (zelfs professionals) leeft nog steeds het idee dat
griep voornamelijk door bezoekers binnen de instelling gebracht wordt,
terwijl uiteraard ook een personeelslid de ziekte kan overbrengen. Uit
diverse onderzoeken blijkt het positieve effect van vaccinatie van perso-
neelsleden. 

Uitbraak Norovirus

In 2004 is voor het eerst een arbeidsgerelateerde uitbraak van het Norovi-
rus gemeld. De ziekte wordt ook wel winterdiarree genoemd omdat ze in
die periode het meeste voorkomt. Twaalf verpleegkundigen liepen de
darminfectie in een gezondheidszorginstelling op. Het is een zeer besmet-
telijke ziekte, die grote groepen mensen vrijwel tegelijkertijd kan over-
vallen en vanzelf overgaat. Het virus is een hardnekkige overlever en moet
met de juiste desinfectiemiddelen bestreden worden. Ook is het wenselijk
dat een besmet persoon enige dagen niet werkt om verdere verspreiding
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te voorkomen. Dit vraagt dus om een goede instructie van de werknemers
en nauwgezette begeleiding van het ziekteverzuim. Interventieonderzoek
kan inzicht geven.

Ziekenhuizen en kinkhoest

Kinkhoestvaccinatie maakt deel uit van het RijksVaccinatieProgramma
(RVP). De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat kinkhoestvaccins geen
honderd procent bescherming bieden. Na de vaccinaties in het eerste
levensjaar is er aanvankelijk circa 90 procent bescherming tegen een 
infectie met Bordetella pertussis waarmee de typische symptomen van
kinkhoest worden voorkomen. Maar de bescherming tegen het optreden
van een infectie met milde symptomen is aanzienlijk lager, circa 70 procent.
Na drie tot zes jaar neemt die effectiviteit verder af. Daarna zorgt de
bescherming ervoor dat een eventuele infectie minder ernstig verloopt. 
Mensen met een symptomatische infectie – hoe mild ook – zijn wel besmet-
telijk. Dit is met name een probleem als men werkt met kleine kinderen die
(nog) niet of incompleet zijn gevaccineerd (dat wil zeggen alle kinderen 
jonger dan 4 maanden). Bij in het ziekenhuis opgenomen kinderen kan ook
het personeel bron van overdracht zijn. Het afgelopen jaar is er op enkele
plaatsen een kinkhoestepidemie in ziekenhuizen uitgebroken waarbij ook
het personeel betrokken was, zonder dat daar overigens meldingen over
zijn binnengekomen bij het NCvB. 
Uit onderzoek blijkt dat infectie met Bordetella pertussis relatief vaak de
oorzaak is van een hoest die langer dan een week duurt, ook bij reeds
gevaccineerden. Het recent ingevoerde a-cellulaire kinkhoestvaccin maakt
boostervaccinaties op latere leeftijd mogelijk. Dit in tegenstelling tot het
oude ‘whole cell’ kinkhoestvaccin, dat vooral bij oudere kinderen en vol-
wassenen teveel bijwerkingen gaf. Onderzocht zou moeten worden of
regelmatige hervaccinatie van risicoberoepsgroepen aangewezen is. 

Arbozorgplicht werkgever en hepatitis B vaccinatie

Uit een verslag van de eerste periode van het meldpunt prikaccidenten in
Den Bosch blijkt dat een groot deel van de incidenten in de werksituatie
heeft plaatsgevonden (Cluitmans, 2005). Ook bleek uit dit onderzoek dat
33% van degenen die het dringende advies hadden gekregen zich te laten
vaccineren, dat niet opgevolgd hebben. Dit blijkt nogal eens samen te han-
gen met de weigering van de werkgever om de kosten van de vaccinatie te
dragen. Terwijl werkgevers vóór het prikaccident al verplicht waren een
preventieve vaccinatie tegen hepatitis B aan te bieden, gezien de gerede
kans op een prikaccident. 
Uit genoemd onderzoek blijkt het in bijna de helft van de gevallen om inci-
denten buiten de ziekenhuizen te gaan. Hoewel de beleidsregel hepatitis B
vaccinatie slechts een beperkt aantal beroepsgroepen noemt waar 
vaccinatie tegen hepatitis B moet plaatsvinden, heeft iedere werknemer 
die gerede kans loopt met het virus in aanraking te komen, recht op gratis
vaccinatie door de werkgever.
Vanuit het perspectief van zowel volksgezondheid als bedrijfsgezondheid
bepleit het LCI dezelfde voorzorgsbenadering van prik- en andere 
accidenten: iedereen die enig risico loopt naar aanleiding van een incident 
– hoe klein ook – heeft recht op goede begeleiding, controle en eventueel
behandeling. Tevens zijn er initiatieven om te komen tot het oprichten van
een landelijk meldpunt prikaccidenten.
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Zorg voor zwangeren bij kinderdagverblijven

Zwangere werkneemsters, die bepaalde kinderziekten nog niet hebben
gehad, lopen bij contact met dergelijke ziekten risico; onder meer op intra-
uteriene vruchtdood en abortus, besmetting van de vrucht en aangeboren
afwijkingen. Er is echter geen eenduidig en door de branche geaccepteerd
preventief protocol, waarvan preventieve vaccinatie een onderdeel zou
moeten zijn. Het gevolg is dat iedere werkgever het wiel opnieuw moet uit-
vinden op het moment dat een zwangere werkneemster zich meldt bij de
Arbo-dienst. Regelmatig krijgt het NCvB hierover vragen. Het gaat dan
onder meer over veroorzakers van (kinder)infectieziekten als Rubella (rode
hond), Varicella (waterpokken), Parvo B19 (vijfde ziekte) en CMV (cyto-
megalievirus). Maar ook hepatitis A en B en Toxoplasmose behoren hiertoe. 
Voor de afzonderlijke ziektes zijn wel algemene richtlijnen opgesteld door
het LCI (www.infectieziekten.info). Tevens is voor werkgevers de LCI-uit-
gave: Gezondheidsrisico’s in het Kindercentrum (LCI, 2005) verschenen.
Deze is echter voornamelijk gericht op de gezondheid van de kinderen en
minder op die van de werknemers (hiervoor wordt naar de Arbo-dienst 
verwezen!). 

Opzetten van kennisinfrastructuur beroepsinfectieziekten

Op initiatief van het NCvB en in samenwerking met Arbo-diensten KLM
Arbo Services en de Arbo-dienst van het AMC, is begonnen met het ont-
wikkelen van een Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid (KIZA). Het doel
van dit project is het realiseren van een kennisinformatiesysteem voor 
arboprofessionals en het onderhouden van een netwerk van deskundigen
en gebruikers. Hierbij zal het NCvB samenwerking zoeken met het CIb
(Centrum Infectieziektebestrijding).

Een geïntegreerde aanpak voor arbeidsgezondheidszorg en volksgezondheidszorg 

Begin 2005 is het CIb opgericht en bij het RIVM ondergebracht. Doelstel-
ling is komen tot een nationale brede preventieve aanpak van infectieziek-
ten waarbij afstemming tussen alle betrokkenen en een effectieve inzet van
beschikbare middelen de leidraad zullen zijn. De aanpak via de arbozorg
biedt vele mogelijkheden en zou een onderdeel van het nieuwe beleid kun-
nen vormen, al zal dat nog nader ingevuld moeten worden. 
Er is een gebrek aan instrumentarium voor het opnemen van biologische
agentia in de RI&E, het PAGO en de ziekteverzuimanalyse. Het NCvB is van
mening dat het CIb mede uit volksgezondheidsoverwegingen ook aandacht
moet besteden aan de relatie tussen werk en infectieziekten, zowel causaal
als conditioneel. Dit geldt tevens voor het in 2005 opgerichte European
Centre for Disease Prevention and Control.

Samenwerking bij aanpak incidenten met aspecten van volksgezondheid en van arbeidsgezondheid

Omdat men bij volksgezondheid uitgaat van het risicoprincipe (wat het
gezondheidsrisico voor de algemene bevolking terugbrengt tot maat-
schappelijk aanvaarde proporties) en bij werknemersgezondheid van het
voorzorgsprincipe (iedere maatregel die negatieve invloeden van de arbeid
op de werknemer kan verkleinen, moet genomen worden; in principe tot
het risico nul is, tenzij hier redelijkerwijs bezwaren tegen zijn) kan dit in
bepaalde situaties tot spanningen leiden. Denk bijvoorbeeld aan de kippen-
influenza waarbij de betrokken bewoners wel antivirale middelen kregen
maar de werknemers niet. Of aan de situatie bij prikaccidenten waarbij het
meldingscentrum vanwege het zeer geringe risico op hepatitis C, geen
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actie onderneemt bij bevolkingsslachtoffers maar wel bij werknemers
omdat daar volgens de Arbo-wet (en het Burgerlijk Wetboek) iedere kans
op schade zo gering als mogelijk gehouden moet worden. Dat leidt tot ver-
warring bij alle betrokkenen en leidt tot een gebrek aan slagvaardigheid bij
het nemen van preventieve maatregelen.

9.4 Conclusies 

A Samenwerking bij epidemieën van (beroeps)infectieziekten

Steeds vaker blijkt bij voorkomende epidemieën (schurft, tbc, Norovirus,
influenza, kinkhoest, kinderziekten) dat er een duidelijke relatie is tussen
werknemers en derden (patiënten, bezoekers). Omdat men bij volksge-
zondheid uitgaat van het risicoprincipe en bij werknemersgezondheid van
het voorzorgsprincipe, kan dit in bepaalde situaties tot spanningen leiden.
Dit vraagt om een betere afstemming bij situaties (outbreaks, epidemieën,
bioterrorisme) waarbij zowel aspecten van volksgezondheid als van arbeids-
gezondheid in het geding zijn. Concretisering van deze samenwerking via
afspraken en protocollen kan hierbij behulpzaam zijn.

A Specifieke beroepen vaccineren

Er is, met uitzondering van instellingen en werknemers in de gezondheids-
zorg, geen wettelijk vaccinatiebeleid specifiek gericht op bepaalde beroe-
pen of functies met een hoger risico op het krijgen van een beroepsinfectie-
ziekte zoals politie, brandweer, medewerkers van een penitentiaire inrich-
ting, schoonmakers van publieke ruimtes, plantsoenwerkers etc. Omdat
een lijst met beroepsgroepen in de beleidsregel over vaccinatie tegen
hepatitis limitatief wordt uitgelegd, handhaaft de Arbeidsinspectie 
momenteel niet op vaccinatie voor andere risicogroepen.

A Risico voor derden, gezien van uit de Arbo-wet artikel 10, 

behoeft een nadere invulling

Personeel werkzaam in de gezondheidszorg kan als risicovormer optreden
voor de door hen verzorgden. Voorbeelden betreffen MRSA-dragers en
mensen met kinkhoest, influenza of seropositieven. Onduidelijk is welke
wetgeving hierbij van toepassing is. 

A Risico’s zwangere vrouwen en infectieziekten bij werken met kinderen

Zwangere vrouwen lopen reële risico’s tijdens werken in een omgeving
waar infectieziekten heersen. Er bestaat bij veel instellingen geen een-
duidig beleid voor een preventief beleid in deze. Hoewel de branche 
(kinderdagverblijven) dit wel in algemene zin constateert, zijn er tot nu toe
geen acties ondernomen om tot een branchebreed arbobeleid op dit punt
te komen. Branchebrede arboprotocollen moeten hierin voorzien.

A Veel prikincidenten zijn te voorkomen

Prikincidenten kunnen voor werknemers grote gevolgen hebben, zoals
besmetting met ernstige ziekten als HIV, hepatitis B of C. Prikincidenten
komen nog te vaak voor in Nederland. Preventie van prikincidenten door
gerichte maatregelen in de werksituatie zijn mogelijk. Vaccinatie tegen
hepatitis B wordt nog niet aan alle risicogroepen aangeboden. Bovendien
worden na prikincidenten lang niet altijd de juiste preventieve acties onder-
nomen.  
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10 Kanker
Asbest is de belangrijkste oorzaak van kanker door het beroep; de gevolgen van asbestblootstelling in
het verleden ijlen nog lang na. In 2004 overleden in Nederland 398 mensen ten gevolge van de
asbestziekte mesothelioom, ongeveer evenveel als in voorgaande jaren. De top in het aantal nieuwe
gevallen lijkt te zijn bereikt. Werkers met kankerverwekkende stoffen lopen niet alleen zelf risico, ook
kan door blootstelling via het werk van de ouders bij kinderen kanker ontstaan. 



10.1 Omschrijving aandoeningen

Er zijn allerlei soorten kanker die door het werk kunnen worden veroor-
zaakt. Vaak betreft het een ‘normaal’ type kanker dat dan bijvoorbeeld op
relatief jeugdige leeftijd voorkomt; soms gaat het om bijzondere kanker-
soorten. Enkele voorbeelden:

Mesothelioom

Dit is een kwaadaardige aandoening van het long- of buikvlies. Meestal
overlijden patiënten binnen een jaar na het stellen van de diagnose. Het is
een aandoening die vrijwel exclusief door asbest wordt veroorzaakt. Een
verhoogd risico op asbestkanker hebben (vroegere) werkers in de asbest-
industrie, isolatiebedrijven en scheepsbouw. Ook slopers, werkers in de
installatiebranche en onderhoudstimmerlieden vormen een risicogroep.

Blaaskanker

Blootstelling aan aromatische amines en carbon black (roet) geeft een ver-
hoogde kans op blaaskanker. Risicoberoepen zijn werkers in de kleurstof-,
rubber- en kabelindustrie. 

Longkanker

De belangrijkste oorzaak van longkanker is het roken van sigaretten. Oor-
zakelijke factoren in het beroep worden hierdoor minder snel herkend. Het
roken van sigaretten en blootstelling aan asbest hebben een elkaar ver-
sterkend (synergistisch) effect op het ontstaan van longkanker. Naast
asbest kan ook blootstelling aan chroom, nikkel, straling en dieseluitlaat-
gassen een oorzaak zijn van werkgebonden longkanker.

Kanker van de neusbijholten

Dit is een tamelijk zeldzame vorm van kanker die vrijwel exclusief veroor-
zaakt wordt door blootstelling aan houtstof. Risicoberoepen zijn vooral
meubelmakers (schuren van hardhout) en machinaal houtbewerkers.

Huidkanker

Door langdurige blootstelling aan ultraviolette straling en door direct 
contact met kankerverwekkende stoffen kan huidkanker ontstaan. Risico-
beroepen zijn vooral buitenwerkers: mensen in agrarische beroepen, 
vissers en bouwvakkers.

Pleurale plaques

Pleurale plaques zijn verdikkingen van het borstvlies, die op röntgenfoto’s
te zien zijn. Ze zijn symptoomloos: geen verminderde longfunctie of pijn-
klachten. Pleurale plaques komen méér voor bij mensen die aan asbest zijn
blootgesteld en worden als teken van blootstelling gezien.

10.2 Omvang van de problematiek

Omdat de tijd die verloopt tussen de blootstelling aan een kankerverwek-
kende stof en het manifest worden van de kanker vaak tientallen jaren
bedraagt, onttrekken veel gevallen van beroepskanker zich aan het oog van
de bedrijfsarts. Op het moment van de diagnose is meestal geen sprake
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meer van een dienstverband met de werkgever waar de blootstelling heeft
plaatsgevonden. Dit kan een verklaring zijn voor de discrepantie tussen het
aantal door Arbo-diensten gemelde gevallen en het verwachte werkelijke
aantal gebaseerd op cijfers van de PALGA-registratie (registratie van patho-
loog anatomen in ziekenhuizen). Dat blijkt ook uit de sterftecijfers van
mesothelioom die ons door het CBS werden aangeleverd (ICD-10 code
C45). In 2004 werden door Arbo-diensten 12 gevallen van mesothelioom 
bij het NCvB gemeld. Daarnaast werden 7 andere gevallen van beroeps-
kanker gemeld, waaronder een geval van leukemie door vroeger werk met
benzeen.

In 2004 overleden 347 mannen en 51 vrouwen in Nederland aan meso-
thelioom (zie figuur 10.1). Deze cijfers zijn nagenoeg hetzelfde als de voor-
gaande jaren.

10.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen 
Kinderkanker door werk ouders

In een grote case-control studie werd de relatie tussen het werk van de
ouders en kinderkanker onderzocht (Ali et al., 2004). Evenals in eerder
onderzoek werd een relatie gevonden tussen het werken met oplos-
middelen door de vader en leukemie en hersentumoren bij de kinderen.
Hersentumoren bij kinderen kwamen verhoudingsgewijs ook meer voor bij
moeders die in de textielindustrie werken. 
In een ander onderzoek werd het beroep van de ouders van kinderen met
Ewing sarcoom onderzocht (Valery et al., 2005). Werk op de boerderij van
zowel vader als moeder brengt voor de kinderen een circa 3,5 maal 
verhoogd risico met zich mee op deze zeldzame tumor van bot of weke
delen. Mogelijk duidt dit op een infectieus mechanisme van vooralsnog
onbekende origine. 
Bij deze studies is alleen het beroep van de ouders bekend en is er geen
gedetailleerde informatie over de blootstelling aan specifieke agentia.
Daardoor zijn conclusies moeilijk te trekken.

79 SIGNALERINGSRAPPORT BEROEPSZIEKTEN ’05

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 

Mesothelioomsterfte
mannen

Mesothelioomsterfte
vrouwen
 

Figuur 10.1  Sterfte aan mesothelioom in Nederland 1997-2004 (bron: CBS) 



Medisch onderzoek bij werkers met kankerverwekkende stoffen

De roep om medisch onderzoek bij mensen met een verhoogd risico op
longkanker door asbest (al dan niet in combinatie met sigaretten roken) is
groot. Door intensieve screening zou longkanker in een vroeg stadium 
ontdekt kunnen worden. Dit zou de mogelijkheden kunnen vergroten om in
een eerder stadium met de behandeling te beginnen. Over screening met
röntgenonderzoek of sputum wordt echter negatief geadviseerd, omdat
deze screening het karakter kan hebben van ‘het vervroegd aanzeggen van
een voortijdige dood’. 
Screening met lage dosis computer tomografie (LDCT) zou hierin verande-
ring kunnen brengen (Bach et al., 2003, Henschke et al., 2004). Screening-
programma’s dienen te worden ingebed in clinical trials. In Finland en Duits-
land lopen momenteel pilot screeningsprogramma’s bij ex-asbestwerkers. 
De ontwikkeling van genetische biomarkers biedt vele mogelijkheden voor
arbeidsepidemiologisch onderzoek (Vainio, 2004). Het kan van groot
belang zijn om ontstaansmechanismen te onderzoeken of het kan een rol
spelen bij vroege opsporing van kanker. Het achterhalen van het belang van
genetisch polymorfisme bij het ontstaan van kanker, mag echter niet leiden
tot vermindering van preventieve maatregelen. Polymorfisme (het bestaan
van verschillende varianten van bijvoorbeeld enzymen die bij de ontgifting
van toxische stoffen betrokken zijn. Bij sommige mensen wordt een toxi-
sche stof omgezet in minder giftige stoffen, terwijl bij anderen een giftig
tussenproduct ontstaat) is namelijk slechts een risicofactor in combinatie
met blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.

(On)zekerheid diagnostiek mesothelioom

Diagnostiek van kwaadaardige nieuwvormingen van het borstvlies blijkt
vaak lastig. Bij aanmelding van gevallen van mesothelioom bij het Instituut
Asbestslachtoffers wordt naast het in kaart brengen van het arbeids-
verleden ook grondig gekeken naar de zekerheid waarmee de diagnose
mesothelioom is gesteld. Histologisch of cytologisch materiaal wordt door
het Nederlands Mesothelioom Panel (enkele gespecialiseerde pathologen)
beoordeeld. In gevallen waarin er onvoldoende materiaal is om een patho-
logische bevestiging van de diagnose te geven (circa 10% van de gevallen)
wordt de werkgroep mesotheliomen van de Nederlandse Vereniging van
Artsen voor Longziekten en Tuberculose ingeschakeld. Een panel van drie
longartsen beoordeeld op grond van het medisch dossier en onder andere
het röntgenonderzoek of sprake is van mesothelioom. In 69% (91/132) van
de gevallen oordeelden de drie onafhankelijke specialisten unaniem. De
ontwikkelde procedure voor de kwaliteitscontrole op de diagnostiek bleek
daarmee effectief (Baas et al., 2005).

Pleurale plaques voorspeller asbestgerelateerde longkanker?

Uit een follow-up studie van circa 4000 mannen met een forse blootstelling
aan asbest bleek dat na 9 tot 17 jaar bij 241 van hen longkanker was 
ontstaan (Cullen et al., 2005). De aanwezigheid van pleurale plaques bij
aanvang van het onderzoek bleek geassocieerd met een groter risico op
longkanker. Als mogelijke verklaring wordt aangevoerd dat bij de groep
met pleurale plaques sprake is van een hogere blootstelling aan asbest.
Mensen met pleurale plaques hebben dus een hoger risico op longkanker,
waarschijnlijk omdat de pleurale plaques een teken van blootstelling aan
asbest zijn.
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Asbestkaart

Omdat het schatten van de blootstelling tientallen jaren nadat iemand met
asbest gewerkt heeft vaak lastig is, werd een ‘asbestkaart’ ontwikkeld. Dit
ten behoeve van de retrospectieve schatting van de blootstelling door het
Instituut Asbestslachtoffers. 
Het is een robuuste database waarin beroepen en bedrijfstakken zijn op-
genomen met een schatting van de asbestblootstelling in bepaalde 
periodes. Ook is een lijst toegevoegd met producten die asbest bevatten.
Nederlandse meetgegevens, aangevuld met gegevens van analoge werk-
situaties in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vormen de basis van de
database. De asbestkaart is gemaakt door Paul Schwüste (TU Delft) en 
Lex Burdorf (Erasmus Universiteit Rotterdam). Voor elke combinatie van
beroep, bedrijfstak en periode staat een code vermeld, die een schatting
van de hoogte van de blootstelling weergeeft. 
Het ministerie van SZW heeft dit project gefinancierd. Het is de bedoeling
dat de asbestkaart verder gevoed gaat worden met blootstellingsgegevens
van mesothelioom patiënten en thans nog niet openbare meetgegevens
van het werken met asbest in Nederland. De kaart is te raadplegen op
internet: www.asbestkaart.nl.

Borstkanker en ploegendienst

De invloed van werken in de nacht(dienst) op het ontstaan van borstkanker
heeft geleid tot een evaluatie van de verschillende studies door Health and
Safety Executive in het Verenigd Koninkrijk (Swerdlow, 2003). Hoewel er bij
onderdelen kritische kanttekeningen geplaatst kunnen worden, wijzen alle
studies in dezelfde richting: er is een associatie – maar niet noodzakelijker-
wijs een causale relatie – tussen ploegendienst en het risico op borstkanker.
De melatonine-hypothese (melatonine, dat wordt gevormd onder invloed
van licht, is een anti-oxidant en remt de kankergroei) zou een goed verkla-
ringsmodel kunnen zijn, maar meer studies worden noodzakelijk geacht
alvorens er beleidsconsequenties getrokken kunnen worden. In Nederland
buigt de Gezondheidsraad zich over deze problematiek. 

Longkanker in de vleesverwerkende industrie

In diverse studies is in de vleesverwerkende industrie een verhoogd risico
op kanker gevonden; het betreft vooral longkanker en leukemie. Een
recente analyse van de diverse studies (McLean en Pearce, 2004) liet zien
dat een verhoogd risico op longkanker het sterkst geassocieerd is met het
slachten of verwerken van vers vlees of contact met bloed en fecaliën. Deze
bevindingen wijzen op een mogelijke biologische oorsprong, hoewel geen
specifieke biologische factor aangeduid kan worden.

10.4 Conclusies

A Asbest belangrijkste oorzaak van kanker door het beroep

De medische gevolgen van asbest blijven dramatisch: jaarlijks sterven circa
vierhonderd patiënten in Nederland aan mesothelioom en waarschijnlijk
nog meer aan longkanker. Deze epidemie lijkt inmiddels in Nederland haar
top te hebben bereikt. 

A Kinderkanker door werk van ouders

Werkers met kankerverwekkende stoffen lopen niet alleen zelf een risico,
ook kan door het werk van de ouders kanker bij kinderen ontstaan. 
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11 Reproductiestoornissen
Dit hoofdstuk gaat over beroepsmatige schade aan organen betrokken bij de reproductie of aan de zich
ontwikkelende baby. In individuele gevallen is de relatie met het werk meestal niet goed vast te stellen.
Het aantal meldingen bij het NCvB blijft daardoor beperkt.
Arbeidsepidemiologisch onderzoek moet zicht geven op de aard van de risicofactoren en omvang van de
problematiek. Helaas ontbreken gegevens over de situatie in Nederland met betrekking tot het laatste.
Er zijn aanwijzingen dat een opeenstapeling van risicofactoren in het werk het risico op vroeggeboorte
en een laag geboortegewicht verhoogd. Door het werk van zwangeren vroegtijdig te verlichten zal naar
verwachting het aantal vroeggeboortes en kinderen met een laag geboortegewicht dalen. Recent
verschenen gegevens over de gevolgen van blootstelling aan oplosmiddelen voor de uitkomst van de
zwangerschap onderstrepen de noodzaak voor het geven van goede voorlichting en het nemen van
maatregelen gericht op het voorkomen van de blootstelling.
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11.1 Omschrijving reproductiestoornissen

Stoornissen in het voortplantingsproces (reproductiestoornissen) door
beroepsmatige belasting omvatten een breed gebied, zowel wat betreft
oorzaken als soorten afwijkingen. Het kan gaan om problemen voor de
bevruchting (zoals verminderde fertiliteit), problemen tijdens de zwanger-
schap (verhoogde kans op een miskraam of intra-uteriene groeivertraging),
problemen na de geboorte (bijvoorbeeld een laag geboortegewicht of aan-
geboren afwijkingen) of zelfs om problemen op latere leeftijd (bijvoorbeeld
door ontwikkelingsstoornissen). Relevante beroepsmatige blootstellings-
factoren zijn: fysiek zwaar werk, stress, ploegendienst, infecties, chemische
stoffen (zoals inhalatie-anaesthetica, chemotherapeutica, oplosmiddelen en
pesticiden) en fysische factoren (zoals warmte, straling en lawaai).

11.2 Omvang van de problematiek

Bij het NCvB zijn in 2004 geen meldingen binnengekomen over repro-
ductiestoornissen die verband houden met het werk. Wordt gekeken naar
zwangerschapsuitkomsten, dan blijkt dat afhankelijk van de definitie onge-
veer 7 tot 10 procent van de zwangerschappen min of meer problematisch
verloopt (Ouden en Buitendijk, 2003; Buitendijk en Bor, 2003). Uitgaande
van ongeveer 200.000 zwagerschappen per jaar in Nederland, betreft dat
circa 14.000 tot 20.000 problematische zwangerschappen. Op dit moment
is nog onduidelijk welk deel hiervan door het werk wordt veroorzaakt.
Onderzoek dat antwoord geeft op deze vraag verdient hoge prioriteit.

11.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen
Aandachtsgebied Reproductie en Arbeid binnen NCvB

In 2004 heeft het aandachtsgebied Reproductie en Arbeid binnen het NCvB
meer vorm gekregen. Doel is beschikbare kennis uit de literatuur verzame-
len en vervolgens verspreiden onder bedrijfsartsen, huisartsen, gynaecolo-
gen, klinisch genetici, verloskundigen en beleidsmakers en op termijn ook
onder werkgevers en werknemers, waaronder mensen met een kinderwens. 
Om bedrijfsartsen meer alert te maken op reproductiestoornissen door het
werk stond de Heijermanslezing in december 2004 in het teken van dit
thema. Een aantal specialisten gaf een overzicht van belangrijke delen van
de beschikbare kennis. Samenvattingen van de voordrachten zijn terug te
vinden op de website van het NCvB.
Daarnaast is in oktober 2004 de Werkgroep Reproductie en Arbeid op-
gericht. Zij wil een platform zijn voor professionals en wetenschappers in
Nederland die zich met dit onderwerp bezighouden. De werkgroep is bezig
met de ontwikkeling van een checklist van factoren met een negatieve
invloed op de zwangerschap, bedoeld voor gebruik door artsen en verlos-
kundigen in de spreekkamer.

Amsterdam Born Children and their Development (ABCD)-studie 

In deze uitgebreide studie worden de zwangerschapsuitkomsten van een
groot aantal Amsterdamse vrouwen gevolgd. Aanleiding tot dit onderzoek
was de bevinding dat er in de Amsterdamse regio sprake is van een hogere
zuigelingensterfte dan in de rest van Nederland. In deze studie bestaat de
mogelijkheid om door middel van nadere analyse van de onderzoeks-
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gegevens na te gaan in hoeverre werkfactoren een bijdrage leveren aan de
negatieve zwangerschapsuitkomsten. De eerste resultaten zijn inmiddels
beschikbaar en daaruit blijkt dat kinderen van vrouwen die tijdens de 
zwangerschap klachten hadden over een hoge werkdruk en een gebrek aan
regelmogelijkheden, een significant lager geboortegewicht hadden dan
kinderen van moeders die hun werkbelasting niet als hoog beschouwden
(Vrijkotte, persoonlijke mededeling).

Risico op vroeggeboorte en laag geboortegewicht vermindert door vroegtijdige verlichting 
van de werkzaamheden van een zwangere

Op de International Conference on Occupational Health Services 2005 
werden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de effecten
van eliminatie van één of meerdere risicofactoren in het werk vóór de 
zwangerschapsduur van 24 weken (Croteau, 2005). 
De uitkomstmaten waren het risico op vroeggeboorte (voor 37 weken) of
een laag geboortegewicht (small-for-gestational age, beneden de 10e 
percentiel voor de zwangerschapsduur). Voor vroeggeboorte werden onder
andere als risicofactoren aangemerkt: meer dan vijf werkdagen per week,
ploegendienst, langer dan 7 uur per werkdag staan, meer dan 3 uur per dag
zitten en een hoge werkdruk met weinig regelmogelijkheden. Als risico-
factoren voor laag geboortegewicht werden onder andere aangemerkt:
ploegendienst, langer staan dan 4 uur per dag, meer dan 7 kilogram tillen,
lawaai en een hoge werkdruk met weinig regelmogelijkheden. Voor elke
zwangere werd vervolgens een risicoscore berekend. 
Het bleek dat als geen van de risicofactoren werd geëlimineerd door 
preventieve maatregelen, het risico op vroeggeboorte significant toenam
naarmate er meer risicofactoren in het spel waren. Werden echter alle
blootstellingen geëlimineerd vóór een zwangerschapsduur van 24 weken,
dan was het risico niet verhoogd en vergelijkbaar met niet blootgestelde
vrouwen. 
Wat betreft een lager geboortegewicht bij een bepaalde zwangerschaps-
duur deed zich een vergelijkbaar effect voor. Meer risico op een kind met
een laag geboortegewicht bij moeders met een hogere blootstellingsscore.
Bij eliminatie van de blootstelling vóór de zwangerschapsduur van 24
weken was het risico op een kind met een laag geboortegewicht niet 
verhoogd ten opzichte van niet-blootgestelde vrouwen. 
De onderzoekers concluderen dat preventief verlichten van het werk van
zwangere vrouwen voor een zwangerschapsduur van 24 weken een positief
effect zal hebben op de reductie van het aantal vroeggeboortes en op het
krijgen van kinderen met een laag geboortegewicht. 

Oplosmiddelen en zwangerschap

Oplosmiddelen en aangeboren afwijkingen
Uit recent onderzoek van Hooiveld en medewerkers (Hooiveld et al., 2005)
is gebleken dat mannen die in de drie maanden voorafgaande aan de con-
ceptie beroepsmatig blootgesteld waren aan organische oplosmiddelen,
een significant hoger risico hadden op een kind met een aangeboren afwij-
king of handicap dan mannen die in dezelfde periode niet waren blootge-
steld aan deze oplosmiddelen. Het risico voor aangeboren afwijkingen
bleek vijf tot zesmaal hoger bij blootgestelde mannen ten opzichte van
niet-blootgestelde mannen. Deze resultaten hebben uitgebreide aandacht
getrokken in de Nederlandse pers en zullen vermoedelijk binnenkort inter-
nationaal worden gepubliceerd.
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De resultaten komen overeen met de uitkomsten van een recent gepubli-
ceerde meta-analyse (Logman et al., 2005). Deze onderzoekers voegden 
de gegevens van 14 studies samen. Zij vonden dat mannen die vóór de 
conceptie waren blootgesteld aan oplosmiddelen, een significant verhoogd
risico hadden op het krijgen van een kind met een aangeboren afwijking.
Ook hadden deze mannen een significant verhoogd risico op het krijgen
van een kind met een neuraalbuisdefect of met anencefalie. Vrouwen liepen
geen verhoogd risico op het krijgen van een miskraam, wanneer de man
vóór de conceptie blootgesteld was aan organische oplosmiddelen.

Prenatale blootstelling aan oplosmiddelen en effecten op de kinderleeftijd
Laslo-Baker et al. (2004) hebben recent nog een nieuw facet toegevoegd
aan de al bekende negatieve effecten van blootstelling aan organische
oplosmiddelen op de uitkomsten van een zwangerschap. De onderzoekers
onderzochten de kinderen van 32 vrouwen die gedurende de zwangerschap
in of na het eerste trimester minstens acht weken blootgesteld waren
geweest aan oplosmiddelen. De kinderen werden op de leeftijd van 3 tot 9
jaar uitgebreid getest op het gebied van het cognitief functioneren, taal,
visueel-motorische ontwikkeling en gedrag. Als controles fungeerden 
kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap niet aan organische
oplosmiddelen waren blootgesteld. Bij de bewerking van de resultaten
werd gecorrigeerd voor een aantal mogelijke verstorende variabelen zoals
het IQ en opleiding van de moeder.
De onderzoekers vonden dat kinderen van blootgestelde moeders duidelijk
minder goed scoorden op tests voor intelligentie, motoriek, taal en gedrag
dan kinderen van de controlegroep. 

Beide studies bevestigen het belang van het advies dat niet alleen vrou-
wen, maar ook mannen met kinderwens blootstelling aan organische oplos-
middelen moeten minimaliseren in een periode vanaf minimaal drie maan-
den voorafgaande aan de gewenste conceptiedatum. Bovendien vormen
deze onderzoeken een extra reden om het gebruik van organische oplos-
middelen te beperken, omdat het gebruik van organische oplosmiddelen
niet meer alleen geassocieerd is met het krijgen van schildersziekte
(OPS/CTE), maar ook met negatieve effecten op de voortplanting.

Een 30-jarige schilder komt op het spreekuur van de bedrijfsarts. Zijn vrouw
en hij hebben kinderwens, maar vragen zich af of er een verhoogd risico
bestaat op het krijgen van een kind met een aangeboren afwijking. 
Berichten hierover in de media maken hen ongerust.
Uit onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Nijmegen komen inder-
daad aanwijzingen dat kinderen van schilders een verhoogde kans lopen op
een aangeboren afwijking. Als gebruik gemaakt wordt van oplosmiddelhou-
dende producten bestaat er dus een grotere kans op dit soort problemen.
Geadviseerd wordt daarom de blootstelling aan oplosmiddelhoudende 
producten in ieder geval te minimaliseren, zeker vanaf drie maanden voor de
gewenste conceptiedatum. Er is geen bezwaar om het werk voort te zetten
met oplosmiddelvrije producten.
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Cytostatica

Recent verscheen een NIOSH Alert met de titel: Preventing Occupational
Exposures to Antineoplastic and Other Hazardous Drugs in Health Care
Settings (NIOSH 2004, http://www.cdc.gov/niosh/docs/2004-165/). De
inhoud lijkt zeker ook voor Nederland van belang. Doel ervan is om vanuit
preventief oogpunt meer bekendheid te geven aan de nadelige effecten
van cytostatica en chemotherapeutica voor werkers in de gezondheidszorg. 
Alleen al in de Verenigde Staten lopen meer dan 5,5 miljoen werkers in de
gezondheidszorg gevaar om tijdens hun werk aan één of meerdere van
deze stoffen te worden blootgesteld, waarbij gebleken is dat procedures
niet altijd worden opgevolgd. Er wordt een lange lijst gegeven van moge-
lijkheden voor blootstelling, zoals toedienen van deze medicijnen via intra-
musculaire, subcutane of intraveneuze route of het verwijderen van lucht uit
een spuit of infuus. Maar ook het opruimen van gecontamineerde kleding
of verpleegkundige hulpmiddelen kan leiden tot blootstelling.
Een vergelijkbaar signaal komt uit een recente publicatie over blootstelling
van de huid aan cyclofosfamide gedurende de bereiding, verzorging en
schoonmaakactiviteiten (Fransman et al., 2005). Huidblootstelling aan 
cytostatica bleek aantoonbaar bij oncologie-verpleegkundigen die patiën-
ten verzorgen die met cyclofosfamide worden behandeld. Ook schoon-
maakpersoneel loopt het risico hieraan te worden blootgesteld, maar het
gebruik van handschoenen lijkt hier afdoende. Blootstelling aan cytostatica
kan naast andere effecten ook negatieve effecten hebben op de zwanger-
schap. Zo bestaat een verhoogde kans op foetale sterfte, aangeboren 
afwijkingen, laag geboortegewicht en infertiliteit. De aanbevelingen van de
NIOSH Alert zijn voor de dagelijkse praktijk van belang. De belangrijkste
zijn: 

1 inventarisatie en evaluatie van de specifieke risico’s van deze stoffen op de
werkplek; 

2 veilig omgaan met deze medicijnen;
3 het correct gebruiken en onderhouden van de benodigde apparatuur om

de medicatie toe te dienen. 

Deze drie punten worden zeer gedetailleerd en op een voor de dagelijkse
praktijk bruikbare wijze uitgewerkt. In Nederland is enkele jaren geleden
een beleidsregel gepubliceerd met beheersmaatregelen voor de bloot-
stelling aan cytostatica in ziekenhuizen . Ook is er in arboconvenanten voor-
lichtingsmateriaal ontwikkeld over veilig werken met cytostatica (Hilhorst,
2001). Dit materiaal is minder gedetailleerd dan de NIOSH Alert. 
Wanneer de aanbevelingen in deze Alert en de arboconvenanten worden
opgevolgd, zullen werkers in de gezondheidszorg in Nederland naar alle
waarschijnlijkheid minder worden blootgesteld aan cytostatica en chemo-
therapeutica dan nu het geval is. Bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten werk-
zaam in de gezondheidszorg wordt daarom aangeraden kennis te nemen
van de inhoud van deze Alert.

Pesticiden

Er zijn in het verleden al veel artikelen verschenen over de effecten van
pesticiden op de voortplanting. In 2004 publiceerden Pierik et al. de resul-
taten van een ‘geneste’ case-control studie in de Rotterdamse regio. Zij
onderzochten de effecten van mogelijke endocriene ‘disruptors’ (stoffen
waarvan vermoed wordt dat ze hormonale systemen verstoren) op het 
ontstaan van cryptorchisme (niet ingedaalde testikels) of hypospadie
(abnormale plaats van opening van de plasbuis aan de onderzijde van de
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penis). Zij vonden een significant verband tussen blootstelling van de vader
aan pesticiden in het jaar voorafgaande aan de bevalling en het krijgen van
een kind met cryptorchisme. Wanneer de aan pesticiden blootgestelde
vader rookte liep een kind een verhoogd risico om met een hypospadie te
worden geboren. Preventie van deze aandoeningen zal zich dan ook mede
moeten richten op het terugdringen van de blootstelling aan pesticiden bij
de vader. 

11.4 Conclusies
A Zwaar werk in zwangerschap vroegtijdig beperken

Er zijn aanwijzingen dat een opstapeling van risicofactoren in het werk het
risico op vroeggeboorte en een laag geboortegewicht verhogen. Werk in
ploegendienst, veel staan, hoge werkdruk, zwaar tillen en lawaai zijn risico-
factoren. Door preventief het werk van zwangeren vroegtijdig, dat wil 
zeggen ruim vóór de 24e week, te verlichten, zal het aantal vroeggeboortes
en kinderen met een laag geboortegewicht dalen.

A Aangeboren afwijkingen door beroepsmatige blootstelling

Resultaten van recente Nederlandse onderzoeken vestigen de aandacht 
op beroepsmatige blootstelling aan oplosmiddelen als oorzaak voor het
optreden van aangeboren afwijkingen. Zij onderstrepen het belang van
maatregelen gericht op het voorkómen van deze blootstelling.

A Preconceptie advisering stimuleren

Blootstelling aan oplosmiddelen en pesticiden lijkt niet alleen tijdens de
zwangerschap, maar ook voor de conceptie een nadelig effect te hebben
op de zwangerschapsuitkomst en mogelijk zelfs op de latere ontwikkeling
van het kind. Geadviseerd wordt daarom meer aandacht te besteden aan
preconceptie-advisering over werkgebonden factoren aan zowel vrouwen
als mannen met kinderwens.

87 SIGNALERINGSRAPPORT BEROEPSZIEKTEN ’05



12 Overige aandoeningen
In dit hoofdstuk worden aandoeningen besproken waarvan het aantal meldingen als beroepsziekte
betrekkelijk klein is, maar die toch de nodige aandacht verdienen. Het betreft hart- en vaat-
aandoeningen, oogaandoeningen en obesitas.
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12.1 Hart- en vaataandoeningen

In 2004 zijn door bedrijfsartsen 42 meldingen verricht van aandoeningen
van het hart- en vaatstelsel tegenover 51 in 2003. In tabel 12.1 vindt u een
overzicht van de meldingen in de periode 2002 tot 2004.

Bij de meldingen van hypertensie, hartritmestoornis en ischemische hart-
ziekten zijn de volgende oorzaken genoemd: werkdruk (9), problemen in de
intermenselijke sfeer (8), reorganisatie (4), fysieke belasting (2) en overige
psychomentale factoren (3).
Bij de vier meldingen van het Syndroom van Raynaud (vaatvernauwing in de
bloedvaten van de handen) werden zoals verwacht hand-armtrillingen door
werken met trillend gereedschap als oorzaak aangegeven. Staand werk was
steeds de oorzaak van de meldingen wegens spataderen. Het betrof
meestal mensen die werkzaam waren in de detailhandel.

Sterfte door reorganisatie

In de meldingen van hypertensie, hartritmestoornissen en ischemische hart-
ziekten wordt als oorzaak vrijwel uitsluitend psychomentale dan wel 
psychosociale belasting op het werk genoemd. Dit is ook de vorm van
belasting die getuige het groeiend aantal publicaties nadrukkelijk in de
belangstelling staat. 
Zo vonden Vahtera et al. (2004) een associatie tussen sterfte aan hartvaat-
ziekten en het onderdeel zijn van een forse personeelsreductie (Vahtera,
2004). De Bacquer et al. (2005) zagen bij een drie jaar durende follow-up
een toename van de incidentie van coronair lijden bij werknemers die in hun
werk weinig sociale steun ondervonden (De Bacquer et al., 2005). 
Er zijn echter ook studies waarin geen relaties werden aangetoond. Bij
vrouwelijke verpleegkundigen werd geen verband gevonden tussen de
mate van werkdruk en ambulant gemeten bloeddruk, hartslagfrequentie en
de variabiliteit in de hartslagfrequentie, waar dit verband in andere studies
bij mannen wel was gevonden (Riese, 2004). Dit zou kunnen wijzen op een
geslachtsverschil in gevoeligheid.

Fijn stof oorzaak hart- en vaataandoeningen

In hoofdstuk 6 werd gewezen op het belang van blootstelling aan (ultra)fijn-
stof voor de ontwikkeling van longaandoeningen. De problematiek van fijn
stof in het buitenmilieu is echter ook van belang gezien haar relatie met
sterfte aan hart- en vaataandoeningen. In dat verband wordt met name
gewezen op de invloed van dieselrook. Beroepsmatige blootstelling aan
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Tabel 12.1  Diagnose overzicht van de meldingen van hart- en vaataandoeningen in 2002, 2003 en 2004

Diagnose 2002 2003 2004

Hoge bloeddruk 6 13 15

Spataderen 1 8 8

Trombose 0 2 0

Syndroom van Raynaud 1 8 4

Hartritmestoornis 0 6 3

Ischemische hartaandoening 9 9 9

Overige hart- en vaataandoeningen 4 5 3

Totaal 21 51 42



dieselrook is waarschijnlijk de oorzaak van toegenomen sterfte aan ischemi-
sche hartaandoeningen, zoals die gevonden werd bij een groep bestuur-
ders van zware voertuigen in de bouwnijverheid (Finkelstein, 2004). 
Blootstelling aan fijn stof leidt tot verhoging van ontstekingsfactoren in het
bloed, waarvan bekend is dat ze als risicofactoren voor ischemische hart-
ziekten gezien moeten worden. Dit effect zou wel eens sterker kunnen zijn
naarmate de deeltjes kleiner zijn (Hoet et al., 2004). Het belang van nadere
evaluatie en preventie van de gezondheidkundige gevolgen van nano-
technologie wordt hiermee verder onderstreept.

Lawaai oorzaak hart- en vaataandoeningen

Het zijn echter niet alleen moderne risico’s (psychosociaal, psychomentaal,
24-uurs economie, fijn stof), maar ook een sinds jaar en dag bestaand oud
risico dat de sterfte aan coronairlijden doet toenemen. Zo vonden Davies et
al. (2005) een verhoogde sterfte bij lawaaiblootgestelden, die vooral zicht-
baar was bij hen die geen gehoorbescherming droegen (Davies et al.,
2005). Het jaarlijks terugkerende forse aantal meldingen van gehoorschade
als resultaat van tekortschietende of niet toegepaste gehoorbescherming,
doet vermoeden dat er ook van dit niet-auditieve effect sprake moet zijn.

12.2 Oogaandoeningen

Er zijn in 2004 door bedrijfsartsen 13 meldingen van oogaandoeningen 
verricht tegenover 18 in 2003. In het diagnoseoverzicht (tabel 12.2) zijn alle
onderdelen van het oog vertegenwoordigd. De meldingen van bindvlies-
ontsteking hadden als oorzaak chemische irritatie (1), fysische factoren (5)
en mechanische factoren (1). De vier meldingen van hoornvliesontsteking
betroffen lasogen door UV-licht. Ook de melding van staar had betrekking
op een lasser.
Onder de fysische factoren vallen klimaatfactoren, die in een kantooromge-
ving samen met het type werk (intensief beeldschermwerk) en persoons-
gebonden factoren (traanfilmkarakteristieken) oogirritatie (droge ogen)
kunnen veroorzaken (Wolkoff, 2005).

Nieuwe risico’s in het vizier?

Twee recente publicaties werpen een nieuw licht op beroepsmatige 
oorzaken voor glaucoom (verhoogde oogboldruk) en staar.
Tatemichi et al. (2004) onderzochten bij ruim 10.000 Japanse werknemers
de relatie tussen beeldschermwerk en glaucoom. Als screeningsmethode
hanteerden zij onderzoek naar gezichtsveldafwijkingen. Bijziendheid is een
bekende risicofactor voor glaucoom. Binnen de groep bijzienden vonden zij
vaker gezichtsveldafwijkingen bij mensen die op basis van het aantal jaren
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Aandoening 2003 2004

Bindvliesontsteking 6 7

Hoornvliesontsteking 2 4

Netvliesaandoening 2 0

Staar 1 1

Overige oogaandoeningen 7 1

Tabel 12.2  Diagnoseoverzicht van de meldingen van oogaandoeningen in 2003 en 2004



en aantal uren per dag tot de meest intensief werkende beeldscherm-
werkers gerekend werden. Dit verband was er niet bij de groep zonder
refractie afwijkingen. Bij 60% van de mensen met een gezichtsveldafwijking
vond nader onderzoek plaats. Bij de helft van hen werd glaucoom vast-
gesteld. Omdat het om een dwarsdoorsnede onderzoek gaat, is geen 
uitspraak mogelijk over een causaal verband. Het is verder de vraag of
resultaten van dit uitsluitend bij Japanners uitgevoerde onderzoek 
geëxtrapoleerd kunnen worden naar West-Europeanen. Er bestaat namelijk
ook een verband tussen etniciteit en glaucoom. 

Straling (ultraviolet, infrarood, röntgen) is een bekende oorzaak van staar.
Het ontstaan van staar of cataract wordt in verband gebracht met het
optreden van oxidatieve stress.
Geaccumuleerde loodblootstelling zou eveneens tot oxidatieve stress 
kunnen leiden en dit bracht Schaumberg et al. (2004) ertoe om de relatie te
bestuderen tussen het gehalte aan lood in respectievelijk het scheenbeen,
de knieschijf en het bloed en de aanwezigheid van staar. De onderzoeks-
populatie betrof alleen zestigplussers. Staar bleek meer voor te komen in
de groep met het hoogste loodgehalte in het scheenbeen dan in de groep
met het laagste gehalte. De loodspiegel in het bloed bleek niet geasso-
cieerd te zijn met de prevalentie van staar.
Daarmee lijkt aan de negatieve gezondheidseffecten van loodblootstelling
ook staar toegevoegd te kunnen worden. Hoewel door de inmiddels flink
gedaalde loodblootstelling in Nederland verwacht mag worden dat haar
bijdrage aan de prevalentie van staar zal afnemen, ligt wereldwijd de 
situatie vrijwel zeker ongunstiger en daar is nog veel ruimte voor preven-
tieve winst.

12.3 Overgewicht, obesitas en werk

In de westerse wereld nemen overgewicht en de meer ernstige vorm 
obesitas epidemische vormen aan. De gezondheidsrisico’s die dit met zich
meebrengt zijn zorgwekkend (Gezondheidsraad, 2003). Het gaat daarbij
vooral om de ontwikkeling van diabetes mellitus type 2 en de complicaties
daarvan. Andere gezondheidsrisico’s die samenhangen met overgewicht en
obesitas zijn hart- en vaatziekten, verschillende vormen van kanker, artrose
en jicht. 
In sommige beroepen bestaat een verhoogd risico op obesitas. Het gaat
daarbij om beroepen waarbij door mechanisatie en robotisering minder
lichamelijke activiteit verricht wordt dan voorheen, terwijl de voedsel-
consumptie onvoldoende wordt aangepast (Parkes, 2002; Perbellini, 2004).
Voorbeelden zijn de transportsector, bouwnijverheid, industrie, sommige
agrarische beroepen en de visserij. 
Er is dus sprake van een preventieparadox: mechanisatie van zwaar 
lichamelijk werk voorkomt beroepsziekten van vooral het houding- en
bewegingsapparaat, maar tegelijkertijd vergroot het de kans op over-
gewicht en obesitas. Ook de gemakkelijke beschikbaarheid van voedsel,
onregelmatige werktijden en daarmee gepaard gaande onregelmatige 
eetpatronen spelen een rol. 
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De invloed van leefstijlfactoren – eten, drinken, weinig bewegen – en de
mate waarin het werk bijdraagt aan overgewicht en obesitas, is vaak moei-
lijk te onderscheiden. Door gezondheidsbevorderende programma’s op de
werkplek kan een bijdrage geleverd worden aan de preventie van deze 
epidemie.

12.4 Conclusies
A Hart- en vaataandoeningen door fijn stof

Het geconstateerde verband tussen inademing van fijn stof en hart- en
vaatziekten is niet alleen van belang bij de problematiek van het buiten-
milieu, maar verdient evenzeer aandacht vanuit beroepsmatige bloot-
stelling. Ontwikkelingen op het gebied van de nanotechnologie binnen 
bijvoorbeeld de farmaceutische industrie en in het kader van oppervlakte-
behandeling dienen in dat verband vooral genoemd te worden.

A Glaucoom door intensief beeldschermwerk?

Bijzienden die intensief beeldschermwerk verrichten, lopen wellicht een
verhoogd risico op de ontwikkeling van glaucoom. Nader onderzoek zal
echter moeten uitwijzen of dit resultaat van een studie onder Japanners
reproduceerbaar is bij andere etnische groepen.
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13 Beroepsziekten in de Voedings- en
genotsmiddelenindustrie 
In dit hoofdstuk wordt dit jaar de sector ‘Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken’, oftewel de
Voedings- en genotsmiddelenindustrie centraal gesteld. Deze sector behoort tot de grotere branches in
de Nederlandse industrie, is zeer breed en kent negen subbranches (bedrijfsklassen). De subbranches
kennen een aantal grote ondernemingen, maar vooral een grote diversiteit aan, vaak kleinere, MKB
bedrijven. In de sector werken circa 146.000 mensen in veelal laag- en ongeschoolde functies in
ongeveer 5560 bedrijven, waarvan er slechts 825 (18%) meer dan 20 werknemers hebben.
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De producten uit deze sector maken een belangrijk deel uit van het Neder-
landse exportpakket (CBS Industriemotor, 2003/10). Voor de Voedings- en
genotsmiddelenindustrie hebben voedselveiligheid, de zorg voor de kwali-
teit van het product, de algemene hygiëne en hygiënenormen (HACCP) bij
de productie een zeer hoge prioriteit. De aandacht voor arbozorg had
enkele jaren geleden nog een lage(re) prioriteit.

Grofweg zijn in de Voedings- en genotsmiddelenindustrie drie kenmer-
kende productieprocessen te onderscheiden:
Productie met een procesmatig of ladingsgewijs (batch) karakter (zuivel,
malerijen, diervoederproductie, drankenindustrie, fabricage van grond-
stoffen en halffabrikaten). De aard van de processen is divers (mechanisch,
fysisch-chemisch of door biologische of biochemische omzetting).
Massaproductie met gespecialiseerde machines (groente- en fruit-
verwerking, bakkerijen, koffie en thee- en koek- en snoepproductie).
Processen waarvoor handmatige bewerking een belangrijk onderdeel is
(slachterijen, vlees- en visverwerkende industrie, maar ook in alle sub-
branches de verpakking en afwerking in massafabricage. 

Werknemers in de verschillende subbranches worden blootgesteld aan een
scala van gezondheidsrisico’s. De gezondheidsrisico’s, gezondheidsschade
en beroepsziekten binnen de sector worden op een rijtje gezet. 

13.1 Gezondheidsrisico’s in de Voedings- en genotsmiddelenindustrie

Bedrijven in de Voedings- en genotsmiddelenindustrie hebben per sub-
branche vaak een specifieke en ingewikkelde arboproblematiek. Alle 
risico’s voor de gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers zijn
aanwezig.
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Tabel 13.1   Overzicht van de subbranches, aantallen bedrijven en werknemers in de Voedings- en genotsmiddelenindustrie 
(Bron: CBS, Productschappen, Branches, UWV informatie 2004)

Bedrijfsklasse Aantal bedrijven Aantal werknemers

Slachterijen, vleesverwerkende industrie 979 26200

Visverwerkende industrie 155 3800

Groente- en fruitverwerkende industrie 115 9000

Margarine, oliën, vettenindustrie (170 groothandelbedrijven) 30 4000

Zuivelindustrie (6 coöperaties, 4 particuliere bedrijven), 138 5000
(138 Kaasfabrieken/-handel)

Meelindustrie 68 4500

Diervoederindustrie 155 9000

Drankenindustrie (11 bierbrouwerij, 4 gedistilleerd en 48 13312
33 frisdrank en waters)

Overige voedingsmiddelenindustrie  3867 59880

Waaronder: 

Brood, banket en biscuitbakkerijen 2679 41000

Suikerverwerkende en suikerwerk en chocoladeverwerkende industrie 242 12273



Gezondheidsrisico’s in de Voedings- en genotsmiddelenindustrie

Het gaat hier onder meer om:
• Overbelasting van het houding- en bewegingsapparaat in alle subbranches;

zware lichamelijke belasting door tillen, duwen, trekken bij verwerken van
grondstoffen en hanteren van gereed product, veel staand werken, lopen-
debandwerk, monotone arbeid en hoog werktempo, slechte lichaamshou-
ding bij het werk, door repeterende bewegingen (onder meer bij snijden
van vlees, vis, groente, verpakken in combinatie met werkdruk en bij 
sommige beroepen door beeldschermwerk). 

• Werkdruk, tijdsdruk, werkhoeveelheid en een hoog werktempo zijn een
probleem in de hele sector, evenals arbeids- en rusttijden (onregelmatige
werktijden, nacht-, avond- en weekenddiensten, werken op zaterdag en
zondag). Veel producten waaraan gewerkt wordt, zijn aan bederf onder-
hevig. Er moet vaak vroeg geleverd worden (dagverse producten), terwijl
bestellingen vaak op het laatste moment geplaatst worden. Veel bedrijven
moeten hierdoor ‘s morgens om 4 of 5 uur beginnen. 

• Andere factoren die psychische aandoeningen kunnen veroorzaken zijn
reorganisaties en fusies, technologische ontwikkelingen en toenemende
flexibilisering, aspecten in samenhang met de werkorganisatie en leiding,
arbeidsconflicten, onvoldoende interne communicatie, weinig overleg
(voorlichting) met buitenlandse werknemers, inleenpersoneel, uitzend-
krachten. 

• In een aantal subbranches komt werk in ploegendienst, onregelmatige
werktijden en nachtdienst voor. Werknemers in bakkerijen en brood-
fabrieken (ook jeugdigen in opleiding) moeten ’s nachts werken.

• In alle subbranches komen huidaandoeningen voor zoals contacteczeem
door nat werk, vaak wassen van de handen en door schoonmaakwerk;
vooral in slachterijen, de vleesverwerkende industrie en in de visverwerking
is dit risico hoog. Ook is de blootstelling aan schoonmaak-, reinigings- en
desinfectiemiddelen frequent (dagelijks) en vaak hoog. Risicosituaties 
treden op bij gebruik, transport en opslag van deze middelen. In de zuivel-
industrie en in de margarine- en vettenindustrie is het risico door deze stof-
fen lager. Huidaandoeningen komen ook voor door contact met allergene
producten en stoffen, en stoffen in conserverings- en desinfecteringsmid-
delen. In slachterijen en de vlees- en visverwerking bestaat kans op huid-
ziekten en infecties door direct contact met (besmet) dierlijk- of viseiwit.

• Werknemers in de meelbe(ver)werkende industrie, brood-, banket-, en 
biscuitbakkerijen kunnen long- en luchtwegaandoeningen krijgen door
meel- en graanstof (allergenen), enzymen en broodverbetermiddelen 
(alfa-amylase). Dit komt ook voor in de diervoederindustrie. In de vee-
voederindustrie gaat het bovendien om mogelijke blootstelling aan 
hormonen en diergeneesmiddelen. 
In de zuivelindustrie kan door een hoge blootstelling aan caseinaatpoeder
beroepsastma ontstaan.  

• Uitlaatgassen: blootstelling aan uitlaatgassen en dan vooral diesel-
uitlaatgassen, kan longaandoeningen en op termijn onder meer longkanker
veroorzaken. Blootstelling aan uitlaatgassen komt in alle subbranches voor.

• Hinder van lawaai ondervinden werknemers in alle subbranches, vooral in
de vlees-, zuivel-, en drankenindustrie. 

• De kans op blootstelling aan biologische agentia, endotoxinen en micro-
organismen is groot in slachterijen en in de vleesverwerkende industrie,
maar ook in de groente- en fruitverwerkende industrie, de zuivel, de meel-
be(ver)werkende industrie en in de diervoederindustrie. 
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• Beroepsinfectieziekten door het werk komen vooral voor in slachterijen, de
vlees- en visverwerkende industrie. Bij schoonmaakwerk is door blootstel-
ling aan aërosolen met verontreinigd water in meerdere subbranches het
risico van Legionella aanwezig.

• Werknemers in slachterijen, de vlees- en visverwerkende industrie en de
zuivelindustrie staan regelmatig bloot aan lage temperaturen (onderkoe-
ling, veiligheidsrisico’s van grote hoeveelheden ammoniak). Voor de hele
sector geldt ook, dat het werken in koel- en vriesruimten risico’s op te hoge
fysieke belasting veroorzaakt. 

• Lichaamstrillingen komen voor bij (heftruck)chauffeurs in de hele sector bij
(intern) transport en deze kunnen rugklachten veroorzaken. Hand-armtrillin-
gen komen voor bij slachters.

• Onveiligheid op het werk; in de vlees-, vis- en groenteverwerkende indus-
trie is er een verhoogd risico op letsel aan ledematen vanwege het gebruik
van scherpe gereedschappen bij het verwerken van producten. Veel van de
ongevallen worden veroorzaakt door snijden, knellen, vallen en stoten. 
Verwonding komt ook voor door machines die snijdende, mengende of 
knedende bewegingen uitvoeren en door het ontbreken (verwijderen) van
de afscherming of beveiliging van machines en slecht onderhoud. Het 
relatief intensieve interne transport is een ander risico. 

• Bij meelbewerking, productie van diervoeders, suikerverwerkende fabrie-
ken, melkpoederproductie, industriële bakkerijen en overige voedingsin-
dustrieën, waarbij de productie en handling stof kan veroorzaken, is het
risico van een brand en/of stofexplosie groot. Uit ongevalanalyse (Arbeids-
inspectie, 2004) blijkt dat in die branches waarin sprake is van veel handling
van stoffen (meel, suiker, melkpoeder, granen, etc.) relatief veel stof-
explosies hebben plaatsgevonden. 

Arbeidsinspectie en de Voedings- en genotsmiddelenindustrie

De Arbeidsinspectie (AI) voerde in de jaren tachtig in verschillende distric-
ten inspectieprojecten uit in deze sector en heeft van 1996 tot en met 1999
(meerjarenstrategie) elk jaar een landelijk project uitgevoerd. De laatste
jaren zijn de inspecties gericht op specifieke onderwerpen (arbobeleid,
RI&E, geluid, machineveiligheid, intern transport, etc.). In bijna 40% van de
door de AI in 2003 bezochte bedrijven werden onvoldoende maatregelen
getroffen om risicovol tillen op de werkplek te voorkomen of te beperken
en werden overtredingen geconstateerd. 

13.2 Arbozorg in de Voedings- en genotsmiddelenindustrie

In een aantal subbranches in de Voedings- en genotsmiddelenindustrie zijn
de laatste jaren aanzienlijke inspanningen gedaan om door het verbeteren
van de arbeidsomstandigheden en verminderen van de arbeidsrisico’s een
gezondere bedrijfstak te worden. Het arbobeleid in de meeste bedrijven in
de sector was tot 2000 nog zwak ontwikkeld (AI, regio Oost, 2000). 
Voor een deel komt dit omdat er in de sector veel kleine bedrijven zijn met
veelal laag- en ongeschoolde functies en omdat er vaak gewerkt wordt met
buitenlandse werknemers, inleenpersoneel en uitzendkrachten. Als er al
een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) was opgesteld, ontbrak vaak
het plan van aanpak of werd daar weinig mee gedaan. Arbeidsomstandig-
hedenproblematiek werd veelal ad hoc opgelost. De bedrijven zagen onvol-
doende kans om het arbobeleid te integreren in het totale bedrijfsbeleid.
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Hierdoor was er geen structurele aandacht voor arbeidsomstandigheden.
Bij de meeste grotere bedrijven is er inmiddels wel structureel aandacht
voor het arbobeleid.
Bedrijven in de sector, zowel de grote als de kleinere, zijn over het 
algemeen aangesloten bij een Arbo-dienst. Bij het grootste deel van de
bedrijven (vooral de kleinere) bestaat het contract met de Arbo-dienst
geheel of grotendeels uit afspraken over verzuimbegeleiding. 
Niettemin zijn door arboconvenanten, vakopleidingen, en ook door 
programma’s gericht op bijvoorbeeld werktijden en gevaarlijke stoffen, de
afgelopen jaren verbeteringen gerealiseerd.

Arbo-ontwikkelingen in de Voedingsmiddelenindustrie

• Voor de Broodfabrieken en bakkerijen werd in 1997 een Arbeidstijden-
begeleidingscommissie opgericht (ABC) om de problemen met nachtarbeid
op te lossen. Ook de problematiek voor nachtwerk door jeugdigen in deze
sector is aangepakt. 

• Schoonmaak, reinigings- en desinfectiemiddelen. De ontwikkelingen binnen
de bedrijven in de Voedingsmiddelensector zijn doorgaans gunstig: 
leveranciers geven steeds betere informatie over stoffen en over te nemen
beschermende maatregelen. Het aantal blootgestelde medewerkers wordt
waar mogelijk lager.

• De Productschappen Akkerbouw, Tuinbouw en Vee, Vlees en Eieren zijn
bezig met het opstellen van een Actieplan om blootstelling aan Agrarisch
stof tegen te gaan. Dit wordt gesubsidieerd vanuit het programma VASt,
een stimuleringsprogramma om het omgaan met gevaarlijke stoffen binnen
branches en bedrijven te verbeteren.

• Er lopen drie arboconvenanten (zie hieronder). 
• De Arborisico’s in de Voedings- en genotsmiddelenindustrie werden

beschreven door TNO Arbeid (februari 2000), en de Arborisico’s in de
Slachterijen en vleesverwerking werden beschreven door TNO Arbeid
(maart 2003). Deze zijn te vinden op www.arbo.nl.

• Kleine bedrijven hebben weinig mogelijkheden en behoefte om zelf te
innoveren, bij grotere bedrijven ligt dit anders. 

• In grotere bedrijven worden installaties en machines beter. De productie-
processen worden waar mogelijk efficiënter en professioneler. 

• De kwalificatie van personeel is in meerdere subbranches door vak-
opleidingen aan het verbeteren, maar kan negatief beïnvloed worden door
taalproblemen (meertaligheid op de werkvloer) en onvoldoende overleg
met en voorlichting aan buitenlandse werknemers. 

Arboconvenanten in de Voedings- en genotsmiddelensector

In de Voedings- en genotsmiddelindustrie zijn drie arboconvenanten 
afgesloten. In tabel 13.2 is een overzicht opgenomen over arbeidsrisico’s in
de subbranches waarvan in arboconvenanten afspraken zijn gemaakt.

13.3 Beroepsziekten in de Voedings- en genotsmiddelenindustrie

In 2004 zijn vanuit de Voedings- en genotsmiddelenindustrie 122 meldingen
van beroepsziekten gedaan aan het NCvB. Tabel 13.3 laat de verdeling van
de meldingen zien naar diagnosecategorieën binnen de Voedings- en
genotsmiddelenindustrie in de periode 2001 tot en met 2004.
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In de sector komen aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat
en vooral RSI veel voor, evenals gehooraandoeningen en werkgebonden
psychische aandoeningen. In een periode van vier jaar is er een aanzienlijke
daling in de meldingen van beroepsziekten in deze categorieën. Ook de
daling van de meldingen van contacteczeem, beroepsastma en allergieën in
deze periode is opvallend. 

De meest gemelde beroepsziekten komen in vrijwel alle subbranches voor
bij handwerkers, productiemedewerkers, operators en bedieners van
fabrieksinstallaties en machines, inpakkers/verpakkers. Ongeveer 62% van
de meldingen in 2004 betreft mannen en ongeveer 38% vrouwen. Bij een
beoordeling van de gemelde beroepsziekten in de subbranches valt op dat
de meeste RSI meldingen voorkomen in de Slachterijen en vleesverwerking,
de Groente- en fruitverwerking en de Visverwerking. Meldingen over
lawaaislechthorend komen vooral vanuit de Diervoederindustrie. 
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Tabel 13.2  Overzicht arboconvenanten in de Voedings- en genotsmiddelensector en de arbeidsrisico’s

Branche Looptijd RSI Werkdruk Grondstof-allergie Vroegtijdige 
reïntegratie

Vleesverwerkende industrie 5-6-2002 X X
tot 5-6-2006

Bakkerij, maalindustrie en 4-6-2003 X
bakkerijgrondstoffenindustrie tot 31-12-2006

Suikerwerken en chocolade 5-12-2003 X X X
industrie tot 1-7-2006

Tabel 13.3  Verdeling van de diagnoses binnen de Voedings- en genotsmiddelenindustrie en aantal meldingen

2001 Aantal 2002 Aantal 2003 Aantal 2004 Aantal

Repetitive strain injury -RSI- 56 35 36 20
van schouder-bovenarm

Lawaaislechthorendheid 40 28 29 13

Repetitive strain injury -RSI- 19 17 7 9
van pols en hand

Epicondylitis lateralis 27 13 15 10

Burnout 12 2 9 7

Repetitive strain injury -RSI- 11 5 8 4
van elleboog-onderarm

Overige aanpassingsstoornissen, 10 12 8 12
surmenage

Contactdermatitis, contacteczeem 11 9 6 3

Overige aandoeningen van weke - 7 6 13
delen door druk en overbelasting

Carpale tunnelsyndroom 5 5 6 3

Cervicobrachiaal syndroom 3 - 4 1

Adhesieve capsulitis van schouder - - 4 1

Beroepsastma 7 5 4 1

Astma - 1 3 1

Allergische reactie 6 1 2 -

Overige diagnoses 51 29 23 24

Totaal 258 169 170 122
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Beroepsziekte

Aandoeningen van houding- en
bewegingsapparaat 
RSI schouder/bovenarm, elleboog/
onderarm, pols/hand,
ongespecificeerd
Elleboogklachten

Nekklachten 

Schouderklachten

Overige aandoeningen door druk/
overbelasting, 
Rugklachten 

Psychische aandoeningen
Overspannenheid
Burnout 
Overige reacties op ernstige stress

Huidaandoeningen
Contacteczeem (ortho-ergisch;
allergisch)
Contacturticaria 

Wratten 

Erysipeloïd (beroepsinfectieziekte)

Long- en luchtwegaandoeningen
Toxisch Organisch Stof Syndroom
(ODTS)

Longaandoeningen door
dieseluitlaatgassen 

Beroepsslechthorendheid
Lawaaislechthorendheid 

Beroepsinfectieziekten
Zoönosen 
Endocarditis (ontsteking hartwand)
Meningitis (hersenvliesontsteking)

Diaree

Legionella

Overige aandoeningen
Rugklachten door trillingen

Hand-arm-vibratie-syndroom 
(witte, dode vingers) (HAVS)

Oorzaak

Fysieke belasting: kortcyclisch werk,
repeterende bewegingen, gedwongen
houding in samenhang met werkdruk,
Beeldschermwerk

Langdurig over de schouder achterom
kijken, met gedraaide nek werken

Langdurig boven schouderhoogte
werken, irritatie, overbelasting

Handmatig tillen en verplaatsen,
werkhoudingen, veroudering
personeel, koudebelasting

Werkdruk, werktempo, ploegendienst

Mechanische beschadiging 
Vaak wassen van handen
Schoonmaakwerk
Contact met dierlijk eiwit (vlees,
vruchtwater, speeksel, haar)

Papillomavirus

Direct contact met besmet vlees, kip
(bacterie)

Inademing beschimmeld organisch
stof (dierlijk afval), microbieel
verontreinigde aërosol, o.a. hoge
drukreiniging

Dieseluitlaatgassen, werken in de
buurt van draaiende dieselmotoren en
inademen van uitlaatgassen

Schadelijk geluid 

Contact met micro-organismen
(streptococcus)
Direct contact met vlees, kip

Zeer verschillende bacteriën en
virussen (campylobacter, E. Coli,
salmonella, Shigella), Norovirussen en
parasieten (giardia)

Inademing aërosolen met
verontreinigd water

Lichaamstrillingen 

Hand- armtrillingen

Risicoberoepen

Productiemedewerker (pluimvee)
slachterij, vleesverwerking
Slachter, uitbener, afsnijder/kanter,
inpakker/verpakker, administratief- en
kantoorpersoneel, inleen- en
uitzendkrachten

(Heftruck)chauffeurs, lader/lossers,
huishoudelijk- en kantinepersoneel 

Productiemedewerker (pluimvee)
slachterij, vleesverwerking, inpakker/
verpakker, lader/lossers,
huishoudelijk- en kantinepersoneel

Slachter, uitbener, afsnijder/kanter,
inpakker/verpakker, lader/losser,
expeditiepersoneel, huishoudelijk- en
kantinepersoneel, inleen- en
uitzendkrachten

Productiepersoneel, planners,
administratief personeel en
leidinggevenden

Productiemedewerker (pluimvee)
slachterij, vleesverwerking
Slachter, uitbener, afsnijder/kanter,
inpakker/verpakker, inleen- en
uitzendkrachten

Productiemedewerker (pluimvee)
slachterij, slachter, vleesverwerker

Productiepersoneel (slachters);
schoonmaakpersoneel

(Heftruck)chauffeur, lader/losser,
expeditiepersoneel 

Productiemedewerker (pluimvee)
slachterij, vleesverwerker
Slachter, uitbener, afsnijder/kanter,
lader/losser, heftruckchauffeur,
onderhoudsmedewerker, inleen- en
uitzendkrachten 

Schoonmaakpersoneel
Productiepersoneel (slachters)
Vleesverwerker 

Productiemedewerker (pluimvee)
slachterij, vleesverwerking, slachters,
vleesverwerkers 

Productie- en schoonmaakpersoneel,
inleen- en uitzendkrachten

(Heftruck)chauffeurs

Slachters

Tabel 13.4  Voorbeelden van beroepsziekten in de Slachterijen, pluimveeslachterijen en vleesverwerkende industrie met oorzaken en beroepen ‘at risk’



Uit de Overige voedingsmiddelenindustrie (zie tabel 13.1) komen relatief
veel meldingen van RSI en psychische aandoeningen. Het beperkte aantal
meldingen over (beroeps)astma komt ook uit de Overige voedings-
middelenindustrie.

In de sector wordt in verschillende subbranches onregelmatig gewerkt, in
nacht-, avond- en weekenddiensten en op zaterdag en zondag. In de sector
is weinig aandacht voor de zwaarte van ploegendiensten. Het werken in
ploegendienst betekent vaak een afwijkende dagindeling en dat kan leiden
tot slaapproblemen of problemen in de balans tussen werk en privé. 
Onderzoek toont aan dat nachtdiensten schadelijk zijn voor de gezondheid.
Vooral bij oudere werknemers levert het werken in ploegendienst gezond-
heidsproblemen op.
De toenemende vergrijzing maakt het voor bedrijven noodzakelijk om
structurele maatregelen te nemen om uitval te voorkomen en garant te
staan voor gekwalificeerde en gezonde medewerkers. 

In tabel 13.4 worden als voorbeeld beroepsziekten aangegeven in de
slachterijen, pluimveeslachterijen en vleesverwerkende industrie met 
oorzaken en risicoberoepen. Dit is een sector met een breed scala aan
arbeidsrisico’s en de daaraan gekoppelde beroepsziekten.

13.4 Conclusies
A Veel RSI in de Voedings- en genotsmiddelenindustrie

Aandoeningen van houding- en bewegingsapparaat, vooral RSI, is de meest
gemelde categorie beroepsziekten in de Voedings- en genotsmiddelen-
sector. In de Slachterijen en de Suikerwerk- en chocoladeverwerkende
industrie zijn in het kader van het arboconvenant aanzienlijke verbeteringen
gerealiseerd. Deze aanpak lijkt ook geschikt voor branches met vergelijk-
bare problematiek. 

A Huidproblemen door stoffen en nat werk 

Nat werk, werken met reinigings- en desinfectiemiddelen, luchtwegprik-
kelende stoffen en allergenen van biologische of chemische oorsprong zijn
belastende factoren voor de huid in de voedings- en genotsmiddelen-
industrie. Hierop gerichte vormen van gezondheidsbewaking bieden 
mogelijkheden voor vroegdiagnostiek en preventie. 

A Astma door meelstof wordt aangepakt

Stof van biologische oorsprong en dan vooral meelstof is de belangrijkste
oorzaak van (beroeps)astma. In de Bakkerijen, maal- en bakkerijgrond-
stoffenindustrie zijn in het kader van het arboconvenant aanzienlijke 
verbeteringen gerealiseerd en beschikbaar. Deze aanpak lijkt ook geschikt
voor branches met vergelijkbare problematiek. De effectiviteit van gezond-
heidsbewaking/vroegdiagnostiek bij blootstelling aan allergenen zoals
meelstof dient verder onderzocht te worden. 

A Anticiperen op vergrijzing van ploegendienstwerkers

In de Voedings- en genotsmiddelensector wordt veel in ploegendienst
gewerkt. Vooral bij oudere werknemers levert het werken in ploegendienst
gezondheidsproblemen op. De gevolgen van de vergrijzing verdienen
daarom aandacht en passende maatregelen in deze sector.
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14 Samenvatting en conclusies
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten stelt jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten op
in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport heeft als doel
relevante informatie te bieden voor beleid en praktijk.

Het Signaleringsrapport geeft een overzicht van het vóórkomen van beroepsziekten en de verspreiding
binnen sectoren en beroepen. Waar mogelijk worden sociaal-demografische kenmerken van de
verspreiding van beroepsziekten weergegeven. Ook worden trends beschreven.

Het Signaleringsrapport heeft eveneens een alert functie. Het rapport geeft signalen waarvan het NCvB
het belangrijk vindt dat beleidsmakers en professionals in de arbopraktijk ervan op de hoogte zijn, zodat
ze in staat zijn erop in te spelen. De signalen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het optreden
van nieuwe ziekten en nieuwe risico’s of op knelpunten in de zorg voor beroepsziekten. De belangrijkste
signalen worden vermeld aan het eind van deze samenvatting als zogenaamde ‘Alerts’.



14.1 Rapport in het kort
Veranderende trends in beroepsziekten

Het totaal aantal gemelde beroepsziekten in Nederland is het afgelopen
jaar nauwelijks veranderd. Sommige beroepsziekten komen minder vaak
voor. Er is een afname van latexallergie en OPS als gevolg van preventie-
maatregelen. Ook aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat
nemen af, hetgeen kan worden toegeschreven aan een verminderde licha-
melijke belasting door het werk. Daarentegen stijgt het aantal werkgebon-
den psychische aandoeningen, mede als gevolg van toenemende agressie
en geweld en van reorganisaties op de werkplek. De effecten van werk en
werkomstandigheden op de reproductie komen duidelijker in beeld. De
kennis en monitoring van beroepsziekten wordt belangrijker als in Neder-
land de Arbo-zorg gedereguleerd wordt. 

RSI op zijn retour (H3)

Sinds 2000 is het aantal gemelde gevallen van RSI bijna gehalveerd. Wat
hiervan de precieze oorzaak is, valt nog niet te zeggen. Bij de aanpak van
rugklachten blijkt aanpassing van de werkplek sneller tot herstel te leiden
dan de gebruikelijke medische aanpak. Dit kan tot forse kostenbesparing
voor de bedrijven leiden.

Toenemende intimidatie, pesten en geweld oorzaak psychische klachten (H4)

Het aantal gemelde psychische werkgebonden aandoeningen stijgt. Werk-
druk en stress door reorganisatie spelen hierbij een rol. Ook zijn de 
gevolgen van een toename van intimidatie, pesten en geweld op de werk-
plek zichtbaar. Vermindering van werkdruk is een belangrijk onderwerp in
verschillende arboconvenanten.

Minder latexallergie (H5)

Door het gebruik van latexarme handschoenen in de gezondheidszorg zijn
minder gevallen van latexallergie ontstaan. Ook beroepshuidaandoeningen
door nat werk zijn in de gezondheidszorg en schoonmaaksector met een
beperkt aantal maatregelen terug te dringen.

Nieuwe oorzaken beroepsastma (H6)

Met inhalatieprovocatie onderzoek kunnen de precieze oorzaken van
beroepsastma achterhaald worden. Er zijn diverse gevallen van beroeps-
astma door het voedingsadditief bisulfiet gedocumenteerd. Ook inademing
van bepaalde bestrijdingsmiddelen of vleeseiwitten kan beroepsastma ver-
oorzaken. De snelle ontwikkeling van nanotechnologie in bijvoorbeeld de
farmaceutische industrie en bij oppervlaktebehandeling kan blootstelling
aan ultrafijne deeltjes met zich meebrengen. Hierdoor kan longfibrose of
astma ontstaan. Ook kunnen dergelijke deeltjes via de longen in het bloed
worden opgenomen en systemische effecten veroorzaken.

Levend lawaai bron van hardhorendheid (H7)

Dat machines, verkeer en muziek hardhorendheid kunnen veroorzaken, is al
lang bekend. Hetzelfde effect van levend lawaai wellicht niet. Voorbeelden
van levend lawaai zijn gillende varkens en krijsende kinderen. Langdurige
blootstelling aan levend lawaai in bijvoorbeeld zwembaden, kinderdag-
verblijven en varkensstallen vormt dan ook een risico waar een gehoor-
beschermingsprogramma voor op zijn plaats is. 
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Narcosegassen risico voor OK-personeel (H8)

Bij OK-verpleegkundigen werden ook in redelijk goed geventileerde 
operatiekamers effecten van narcosegassen op de houdingsstabiliteit
gevonden. Niet alleen voor zwangeren vormt de blootstelling aan lachgas
en andere narcosegassen dus een risico. Een extra argument voor terug-
dringing ervan.
Het aantal gevallen van OPS door oplosmiddelen is in 2004 opnieuw
gedaald. Dit is het gevolg van de verminderde blootstelling aan oplos-
middelen in diverse bedrijfstakken. 

Betere vaccinatie tegen beroepsinfectieziekten nodig (H9)

In functies met een verhoogd risico op beroepsinfectieziekten als hepatitis-
B vormt vaccinatie een effectief preventief middel. Een beter vaccinatie-
beleid zou hiervoor de kaders moeten scheppen. 
Bij de uitbraak van nieuwe infectieziektes is nauwe samenwerking tussen
volksgezondheidszorg en arbeidsgezondheidszorg belangrijk, omdat som-
mige werknemers, betrokken bij de bestrijding (zoals het ‘opruimen’ van de
eventueel besmette veestapel) een verhoogd infectierisico lopen.

Kinderkanker door werk ouders? (H10)

Opnieuw zijn aanwijzingen gevonden dat het werk van de ouders een risico
kan vormen voor kanker bij het nageslacht. Welke agentia hier precies 
verantwoordelijk voor zijn, is niet duidelijk.
Asbest vormt de belangrijkste oorzaak van beroepskanker. De epidemie
van kanker door asbest lijkt in Nederland haar top te hebben bereikt.

Zwangeren werken te lang hard door (H11) 

Als zwangeren tot laat in de zwangerschap doorwerken en de fysieke of
psychische werkbelasting is hoog, blijkt de kans op vroeggeboorte en een
laag geboortegewicht groter. Betere werkaanpassing kan dit voorkomen.
Effecten van toxische stoffen op het nageslacht komen beter in beeld.
Blootstelling van de vader aan oplosmiddelen vóór de conceptie kan tot
ernstige schade bij het nageslacht leiden.

Fijn stof oorzaak hart- en vaatziekten (H12)

Door inademing van fijn stof kunnen niet alleen longaandoeningen ont-
staan, maar opname van fijn stof uit bijvoorbeeld dieselgassen via de 
longen in de bloedbaan kan stollingsafwijkingen en hart- en vaatziekten
veroorzaken.
Reorganisaties en de daarmee gepaard gaande stress geven ook een 
verhoogde sterftekans door hart- en vaatziekten.

Beroepsziekten uit de Voedings- en genotmiddelenindustrie (H13)

In deze branche komt veel RSI voor door kortcyclisch werk in bijvoorbeeld
slachterijen en de suiker- en chocoladeverwerkende bedrijven. Via arbo-
convenanten moeten de arbeidsomstandigheden verbeterd worden. Het
voorkomen van bakkersastma wordt aangepakt door forse vermindering
van de blootstelling aan meelstof. 
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14.2 Alerts

AAA  Toename van geweld en intimidatie op de werkplek

Het aantal mensen dat in het werk met geweld en intimidatie wordt gecon-
fronteerd is de afgelopen jaren toegenomen. Vooral bij bedrijven in de
dienstverlening en bij de overheid krijgen werknemers te maken met agres-
sief of intimiderend gedrag. Geweld en intimidatie kunnen functionerings-
problemen, gezondheidsklachten en verzuim tot gevolg hebben. Ondanks
het feit dat veel werkgevers inmiddels beleid rondom agressie en geweld
op papier hebben gezet, verdienen psychosociale risico’s een prominentere
plek op de agenda van zowel werkgevers als werknemers. Ook Arbo-dien-
sten kunnen een bijdrage leveren door instrumenten te ontwikkelen om
geweld en intimidatie te voorkómen.

AAA  Fijn stof problemen dringen ook door op de werkplek

De gevolgen van blootstelling aan fijn stof in het buitenmilieu trekken de
laatste tijd de aandacht. Technologische ontwikkelingen en dan in het 
bijzonder de ontwikkelingen op het gebied van de nanotechnologie zorgen
ervoor dat er ook in het arbeidsmilieu in toenemende mate rekening moet
worden gehouden met blootstelling aan zeer fijn stof. De gevolgen hiervan
beperken zich niet tot de longen, maar kunnen zich ook voordoen in andere
orgaansystemen. Risico-evaluatie en risicobeheersing moeten dan ook een
wezenlijk onderdeel gaan vormen van ontwikkelingen op het gebied van de
nanotechnologie.

AAA  Zwaar werk in zwangerschap vroegtijdig beperken

Er zijn aanwijzingen dat een opstapeling van risicofactoren in het werk het
risico op vroeggeboorte en een laag geboortegewicht verhogen. Werk in
ploegendienst, veel staan, hoge werkdruk, zwaar tillen en lawaai zijn risico-
factoren. Door preventief het werk van zwangeren vroegtijdig, dat wil zeg-
gen ruim vóór de 24e week, te verlichten, zal het aantal vroeggeboortes en
kinderen met een laag geboortegewicht dalen.

AAA  Hardhorend door levend lawaai

Naast lawaaislechthorendheid door geluid van mechanische bronnen
(‘keteldoofheid’), blijken levende lawaaibronnen een toenemende risico-
factor. Zweminstructeurs, varkenshouders, hondentrainers en medewerkers
van kinderdagverblijven zijn voorbeelden van risicogroepen. Bij een risico-
evaluatie moeten deze levende lawaaibronnen worden gesignaleerd en
vroege opsporing van gehoorschade via het PAGO is gewenst. Gehoor-
bescherming of akoestische maatregelen kunnen helpen deze beroeps-
ziekte te voorkomen. 

AAA  Veel prikincidenten zijn te voorkomen

Prikincidenten kunnen voor werknemers grote gevolgen hebben, zoals
besmetting met ernstige ziekten als HIV, hepatitis B of C. Prikincidenten
komen nog te vaak voor in Nederland. Preventie van prikincidenten door
gerichte maatregelen in de werksituatie zijn mogelijk. Vaccinatie tegen
hepatitis B wordt nog niet aan alle risicogroepen aangeboden. Bovendien
worden na prikincidenten lang niet altijd de juiste preventieve acties 
ondernomen. 
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15 Summary and conclusions
Every year, the Netherlands Center for Occupational Diseases (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
or NCvB) is commissioned by the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment to draw up an Alert
Report outlining the trends of occupational diseases. The report is intended to supply information
relevant to policy-making and the situation on the work floor.

The Alert Report aims to provide an overview of the incidence of occupational diseases and the
distribution within particular sectors and specific professions. Wherever possible, the report also shows
the socio-demographic features relating to the distribution of occupational diseases, as well as details of
various trends.

Another function of the Alert Report is to issue warnings. The report alerts policy-makers and
professionals in the area of Health & Safety to signals considered to be important by the NCvB, so that
they can take the necessary measures. These signals may relate to the emergence of new diseases, for
example, or to new risks or problem areas concerning the available healthcare for occupational diseases.
The most important signals are listed at the end of this summary under the heading ‘Alerts’.



15.1 Report in brief
Changing trends in occupational diseases

The total number of occupational diseases reported in the Netherlands last
year is virtually unchanged. Some occupational diseases occur less
frequently. Preventive measures have brought about a drop in the number
of cases of latex allergy and chronic toxic encephalopathy. There has also
been a reduction in the number of musculoskeletal disorders, which could
be due to reduced physical exertion at work. However, the number of work-
related mental disorders is rising, partly as a result of people being faced
with increased aggression and violence at work and a growing number of
reorganisations. The effects of work and working conditions on
reproduction are becoming clear. Knowledge and monitoring of
occupational diseases will become a more important issue when
occupational healthcare has been deregulated in the Netherlands. 

RSI on the decrease

The number of RSI cases reported since 2000 has almost halved. The exact
reason for this is not yet clear. When dealing with back problems, modifying
the work station appears to provide a more effective solution than the usual
medical intervention. This can also result in substantial savings for
companies.

Increase in intimidation, bullying and violence causes psychological problems 

The number of reported work-related mental disorders is rising. Pressure at
work and stress related to reorganisations are important factors. The
effects of increased intimidation, bullying and violence at work are also
visible. Decreasing the pressure at work is an important factor included in a
number of Health & Safety agreements.

Fewer cases of latex allergy 

The use of low-latex gloves in the healthcare sector has led to a drop in the
incidence of latex allergy. Introducing a small number of measures could
also reduce the incidence of occupational skin disorders caused by working
with water and fluids in the healthcare and cleaning sectors.

New causes of work-related asthma 

Inhalation provocation tests make it possible to pinpoint the exact causes
of work-related asthma. There are a number of recorded cases of work-
related asthma caused by the food additive Bisulphite. Inhaling certain
pesticides or meat proteins is also known to cause work-related asthma.
The fast development of nanotechnology in the pharmaceutical industry
and surface treatment, for example, can result in exposure to ultra-fine
particles. This can cause lung fibrosis or asthma. Particles of this kind can
also be absorbed into the bloodstream via the lungs, resulting in systemic
effects.

Live noise source of deafness

It is well-known that machines, traffic and music can cause various degrees
of deafness. Less is known about the effects of live noise, for example the
noise produced by screaming pigs and shouting children. Long-term
exposure to live noise as experienced in swimming pools, childcare centres
and pig sties comprises a risk that would benefit from a hearing protection
programme. 
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Anaesthetic gases constitute risk for operating theatre staff 
Even in relatively well-ventilated operating theatres, anaesthetic gases
have been found to have an effect on the positional stability of the nurses
working there. Exposure to laughing gas and other anaesthetic gases does
not only form a risk to pregnant employees. This provides an extra
incentive for cutting back the exposure.
Reduced exposure to solvents in a number of trades led to a further drop in
reported cases of chronic toxic encephalopathy in 2004. 

Better vaccination against occupational infectious diseases is needed 

Vaccination is an effective way of preventing occupational diseases such as
hepatitis B in high-risk jobs. Better vaccination policy would create a
framework for achieving this. 
Close collaboration between the public health services and the
occupational health services is important when coping with outbreaks of
new infectious diseases. The employees helping to fight the new disease
(for example by ‘clearing away´ infected livestock), are themselves at risk of
becoming infected.

Cancer in children caused by parents’ work? 

There are new indications that the work carried out by parents can lead to a
risk of cancer in their offspring. The precise factors responsible have not
yet been identified. 
Asbestos is the foremost cause of occupational cancer. The epidemic of
asbestos-related cancer in the Netherlands seems to have reached its peak.

Pregnant employees work too hard for too long 

Pregnant employees in psychologically or physically demanding jobs who
work into advanced pregnancy run a higher risk of premature labour and
giving birth to low-birth-weight babies. Modifications of the work situation
could help prevent this.
A clearer picture of the effects of toxic substances on workers’ offspring is
emerging. Exposure to solvents in men before conception may cause
serious damage to their offspring.

Fine dust is cause of coronary and vascular disease 

Lung disease is not the only risk involved in inhaling fine dust. It appears
that fine dust, for example from diesel fumes, can be absorbed via the
lungs into the bloodstream, where it can cause clotting disorders and
coronary and vascular problems.
Reorganisations and the stress they cause to employees also lead to an
increased risk of death from coronary and vascular disease.

Occupational diseases from the food industry

There is a high incidence of RSI in this branch due to the repetitive
movements of work in for example, slaughter houses and sugar and
chocolate processing plants. Health & Safety agreements are to improve
the working conditions. Bakers’ asthma will be tackled by substantially
reducing exposure to flour dust. 
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15.2 Alerts

AAA  Increase in violence and intimidation at work

The number of people encountering violence and intimidation at work has
increased over the past few years. Particularly people working in the public
and service industries have to cope with aggressive or intimidating
behaviour. Violence and intimidation can affect people’s performance and
lead to health problems and sickness absence. Despite the fact that many
employers have now formulated policy on violence and aggression, the
psycho-social implications should be afforded a more prominent place on
the agendas of both employers and employees. Health & Safety Services
could also help by developing instruments to prevent violence and
intimidation.

AAA  Fine dust problems permeate through to the work floor 

The consequences of exposure to fine dust in the outside environment have
recently been attracting a lot of attention. Technological developments,
particular developments in the area of nanotechnology, mean that more
focus also has to be put on the risks of exposure to fine dust in the working
environment. The consequences involve not only lung disorders, but also
damage to other organ systems. Risk assessment and risk management
should therefore form an integral part of developments in the area of
nanotechnology.

AAA  Early restrictions on heavy workload for pregnant women 

There are indications that an accumulation of risk factors at work can
increase the risk of premature labour and low-birth-weight babies. These
risk factors include working in shifts, work that involves standing up, too
much pressure at work, lifting heavy weights and excessive noise.
Preventive measures to lighten the workload for pregnant women before
the 24th week of pregnancy would lead to a reduction in premature births
and low-birth-weight babies.

AAA  Deafness resulting from live noise

Alongside hearing problems caused by the noise from mechanical sources,
live noise also appears to be an increasingly important risk factor.
Swimming instructors, pig farmers, dog trainers and childcare staff are
examples of high-risk groups. These live noise sources should be identified
by means of a risk assessment, and a periodical occupational health
examination would help to detect hearing damage at an early stage.
Hearing protection devices or acoustic measures might also help to prevent
this occupational disease. 

AAA  Incidents with injection needles can be prevented

Incidents involving injection needles can have enormous implications for
employees, including infection with serious diseases such as HIV, hepatitis B
or C. Incidents involving injection needles are still far too common in the
Netherlands. They can be prevented by introducing targeted measures at
work. Vaccination against hepatitis B is not yet offered to all people
working in high-risk groups. Moreover, the correct preventive measures are
not always taken after an incident with an injection needle has occurred. 

108 N E D E R L A N D S  C E N T R U M  V O O R  B E R O E P S Z I E K T E N



109 SIGNALERINGSRAPPORT BEROEPSZIEKTEN ’05

Literatuur



Agervold M, Mikkelsen EG. Relationship between

bullying, psychosocial work environment and individual

stress reactions. Work & Stress 2004; 18(4):336-351.

Agius R, Turner S. Work-related mental ill health and

development of the Surveillance of Occupational Stress

and Mental Illness (SOSMI) reporting scheme. Psychiatric

Bulletin of the Royal College of Psychiatrists 2004;

28(5):174-176.

Ali R, Yu CL, Wu MT, Ho CK, Pan BJ, Smith T et al. A case-

control study of parental occupation, leukemia, and brain

tumors in an industrial city in Taiwan. Journal of

Occupational and Environmental Medicine 2004;

46(9):985-992.

Allmers H, Schmengler J, John SM. Decreasing incidence

of occupational contact urticaria caused by natural rubber

latex allergy in German health care workers. Journal of

Allergy and Clinical Immunology 2004; 114(2):347-351.

Andrea H, Bultmann U, Beurskens AJ, Swaen GM,

Schayck CP van, Kant IJ. Anxiety and depression in the

working population using the HAD Scale-psychometrics,

prevalence and relationships with psychosocial work

characteristics. Social Psychiatry and Psychiatric

Epidemioly 2004; 39(8):637-646.

Anema JR. Low back pain, workplace intervention &

return-to-work. [S.l. : s.n.] Proefschrift Vrije Universiteit

Amsterdam, 2004.

Atis S, Tutluoglu B, Levent E, Ozturk C, Tunaci A, Sahin K

et al. The respiratory effects of occupational

polypropylene flock exposure. European Respiratory

Journal 2005; 25(1):110-117.

Baas P, Sleeswijk P, Strankinga WF, Hezik EJ van, Burgers

JA, Tan KY et al. Problematische mesothelioomcasussen

aangemeld bij het Instituut Asbestslachtoffers:

beoordeling door de werkgroep Mesothelioom van de

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en

Tuberculose. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

2005; 149(14):759-763.

Bach PB, Niewoehner DE, Black WC. Screening for lung

cancer: the guidelines. Chest 2003; 123(1 Suppl):83S-88S.

Bacquer D De, Pelfrene E, Clays E, Mak R, Moreau M, de

Smet P et al. Perceived job stress and incidence of

coronary events: 3-year follow-up of the Belgian Job

Stress Project cohort. American Journal of Epidemiology

2005; 161(5):434-441.

Blatter BM, Bongers PM, Dieën JH van, Kempen PM van

et al. RSI-maatregelen: preventie, behandeling en

reïntegratie. 's-Gravenhage: Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid, Directie Communicatie ;

Doetinchem: Reed Business Information, 2004.

Bossche SNJ van den, Smulders PGW. De Nationale

Enquête Arbeidsomstandigheden 2003: methodologie en

globale resultaten. Hoofddorp: TNO Arbeid, 2004.

Bossche SNJ van den. Intimidatie en geweld op het werk:

secondaire analyses Nationale Enquête

Arbeidsomstandigheden 2003. Hoofddorp: TNO Arbeid,

2004.

Buitendijk SE, Bor M van der. Hoe vaak komen

gezondheidsproblemen bij op tijd geboren kinderen

voor? Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal

Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 2003. http://

www.rivm.nl/vtv/object_document/o1974n18569.html

Burgess JL, Fierro MA, Lantz RC, Hysong TA, Fleming JE,

Gerkin R et al. Longitudinal decline in lung function:

evaluation of interleukin-10 genetic polymorphisms in

firefighters. Journal of Occupational and Environmental

Medicine 2004; 46(10):1013-1022.

Cahill J, Keegel T, Nixon R. The prognosis of occupational

contact dermatitis in 2004. Contact Dermatitis 2004; 51(5-

6):219-226.

Cahill J, Keegel T, Dharmage S, Nugriaty D, Nixon R.

Prognosis of contact dermatitis in epoxy resin workers.

Contact Dermatitis 2005; 52(3):147-153.

Carlier IV, Lamberts RD, Gersons BP. Risk factors for

posttraumatic stress symptomatology in police officers: a

prospective analysis. Journal of Nervous and Mental

Disease 1997; 185(8):498-506.

CDC. Mental health status of World Trade Center rescue

and recovery workers and volunteers-New York City, July

2002-August 2004. MMWR Morbidity and Mortality

Weekly Report 2004; 53(35):812-815.

CDC. Trends in tuberculosis-United States, 2004. MMWR

Morbidity and Mortality Weekly Report 2005; 54(10):245-

249.

Chan AO, Huak CY. Psychological impact of the 2003

severe acute respiratory syndrome outbreak on health

care workers in a medium size regional general hospital in

Singapore. Occupational Medicine (Lond) 2004;

54(3):190-196.

110 N E D E R L A N D S  C E N T R U M  V O O R  B E R O E P S Z I E K T E N



Cluitmans H, Schneeberger P, Wijk P van. Eerste

ervaringen met het meldpunt prikaccidenten. Tijdschrift

voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2005;

13(4):106-108.

Cools HJM, Liedmeier BN (eindred.). NVVA Richtlijn

influenzapreventie in verpleeghuizen en

verzorgingshuizen. [Utrecht: Nederlandse Vereniging van

Verpleeghuisartsen (NVVA)], 2004.

http://nvva.artsennet.nl/uri/?uri=AMGATE_6059_113_TI

CH_R1336851240707018

Cousins R, MacKay CJ, Clarke SD, Kelly C, Kelly PJ,

McCaig RH. 'Management Standards' work-related stress

in the UK: practical development. Work & Stress 2004;

18(2):113-136.

Croteau A, Marcoux S, Brisson C. Risks of preterm

delivery and small-for-gestational-age birth, effects of

working conditions and preventive measures.

International Conference on Occupational Health Services

2005. 25-26-27 januari 2005, Helsinki, Finland.

Cullen MR, Barnett MJ, Balmes JR, Cartmel B, Redlich CA,

Brodkin CA et al. Predictors of lung cancer among

asbestos-exposed men in the {beta}-carotene and retinol

efficacy trial. American Journal of Epidemiology 2005;

161(3):260-270.

Davies HW, Teschke K, Kennedy SM, Hodgson MR,

Hertzman C, Demers PA. Occupational exposure to noise

and mortality from acute myocardial infarction.

Epidemiology 2005; 16(1):25-32.

Dimich-Ward H, Wymer M, Kennedy S, Teschke K,

Rousseau R, Chan-Yeung M. Excess of symptoms among

radiographers. American Journal of Industrial Medicine

2003; 43(2):132-141.

Dirkzwager AJ, Yzermans CJ, Kessels FJ. Psychological,

musculoskeletal, and respiratory problems and sickness

absence before and after involvement in a disaster: a

longitudinal study among rescue workers. Occupational

and Environmental Medicine 2004; 61(10):870-872.

Dixon AJ, Dixon BF. Ultraviolet radiation from welding

and possible risk of skin and ocular malignancy. Medical

Journal of Australia 2004; 181(3):155-157.

Elder D, Abramson M, Fish D, Johnson A, McKenzie D,

Sim M. Surveillance of Australian workplace Based

Respiratory Events (SABRE): notifications for the first 3.5

years and validation of occupational asthma cases.

Occupational Medicine (Lond) 2004; 54(6):395-399.

European Agency for Safety and Health at Work. Agency

welcomes social partner agreement on work-related

stress. Bilbao: European Agency for Safety and Health at

Work, 2004; [Press release].

http://agency.osha.eu.int/news/press_releases/en/13_10

_2004/index.htm

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op

het werk. Preventie van agressie tegen school- en

onderwijspersoneel. Bilbao: Europees Agentschap voor

veiligheid en gezondheid op het werk, 2004; Factsheet

47.

http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/47/nl/F

ACT-47_NL.PDF

Finkelstein MM, Verma DK, Sahai D, Stefov E. Ischemic

heart disease mortality among heavy equipment

operators. American Journal of Industrial Medicine 2004;

46(1):16-22.

Fransman W, Vermeulen R, Kromhout H. Dermal exposure

to cyclophosphamide in hospitals during preparation,

nursing and cleaning activities. International Archives of

Occupational and Environmental Health 2005; 78(5):403-

412.

Fullerton CS, Ursano RJ, Wang L. Acute stress disorder,

posttraumatic stress disorder, and depression in disaster

or rescue workers. American Journal of Psychiatry 2004;

161(8):1370-1376.

Geier J, Lessmann H, Schnuch A, Uter W. Contact

sensitizations in metalworkers with occupational

dermatitis exposed to water-based metalworking fluids:

results of the research project ‘FaSt’. International

Archives of Occupational and Environmental Health 2004;

77(8):543-551.

Gelder M van, Roeleveld N. Etiologisch onderzoek naar

aangeboren afwijkingen bij kinderen van medewerkers op

de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van ziekenhuis

X. Nijmegen, UMC St. Radboud, 2005; Concept rapport. 

Gersons BP, Carlier IV, Lamberts RD, Kolk BA van der.

Randomized clinical trial of brief eclectic psychotherapy

for police officers with posttraumatic stress disorder.

Journal of Traumatic Stress 2000; 13(2):333-347.

Gezondheidsraad. Overgewicht en obesitas. Den Haag:

Gezondheidsraad, 2003; publicatie nr 2003/07.

http://www.gr.nl/pdf.php?ID=706&p=1

111 SIGNALERINGSRAPPORT BEROEPSZIEKTEN ’05



Greve-van Aken KCJ. Headsetgebruik bij defensie: de

oorzaak van gehoorschade? Nederlands militair

geneeskundig tijdschrift 2004; 57(4):116-119.

Guo YJ, Chen CH, Lu ML, Tan HK, Lee HW, Wang TN.

Posttraumatic stress disorder among professional and

non-professional rescuers involved in an earthquake in

Taiwan. Psychiatry Research 2004; 127(1-2):35-41.

Hang J, Zhou W, Wang X, Zhang H, Sun B, Dai H et al.

Microsomal epoxide hydrolase, endotoxin, and lung

function decline in cotton textile workers. American

Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2005;

171(2):165-170.

Heederik D, Tjoe Nij E, Pater N de, Feber Ml, Brouwer D.

Allergie en astma als gevolg van het werken met

enzymen. ’s-Gravenhage: Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid, Directie Communicatie ; Doetinchem:

Reed Business Information [distr.], 2004; Reeks

Arboconvenanten.

Heederik D, Pronk A, Doekes G, Bobbeldijk I, Preller L.

Isocyanate exposure and respiratory symptoms in Dutch

car spray painters. Zentralblatt für Arbeitsmedizin,

Arbeitsschutz und Ergonomie 2005; 55(1):20-22.

Henschke CI, Yankelevitz DF, Smith JP, Libby D,

Pasmantier M, McCauley D et al. CT screening for lung

cancer: Assessing a regimen's diagnostic performance.

Clinical Imaging 2004; 28(5):317-321.

Heuvel F van den, Amstel R van, Jettinghoff K, Ybema JF,

Bossche S van den. Evaluatie van de Leidraad 'Aanpak

verzuim om psychische redenen' in de Thuiszorg en GGZ.

Hoofddorp: TNO Arbeid, 2004.

Hilhorst SKM. Blootstelling aan cytostatica in

ziekenhuizen: stand der techniek op het gebied van

beheersmaatregelen. Den Haag: Ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid ; Doetinchem: Elsevier

bedrijfsinformatie [distr.], 2001; Reeks Arboconvenanten.

Hnizdo E, Sylvain D, Lewis DM, Pechter E, Kreiss K. New-

onset asthma associated with exposure to 3-amino-5-

mercapto-1,2,4-triazole. Journal of Occupational and

Environmental Medicine 2004; 46(12):1246-1252.

Hoet PH, Bruske-Hohlfeld I, Salata OV. Nanoparticles -

known and unknown health risks. Journal of

Nanobiotechnology 2004; 2(1):12.

Hoffman CD, Henneberger PK, Olin AC, Mehta A, Toren

K. Exposure to ozone gases in pulp mills and the onset of

rhinitis. Scandinavian Journal of Work, Environment and

Health 2004; 30(6):445-449.

Homma S, Miyamoto A, Sakamoto S, Kishi K, Motoi N,

Yoshimura K. Pulmonary fibrosis in an individual

occupationally exposed to inhaled indium-tin oxide.

European Respiratory Journal 2005; 25(1):200-204.

Hooiveld M, Haveman W, Roskes K, Burstyn I, Roeleveld

N. Epidemiologisch onderzoek naar mannen met

beroepsmatige blootstelling aan organische

oplosmiddelen en nadelige effecten op de voortplanting.

Nijmegen, UMC St Radboud, 2005; Concept rapport.

Hout MSE van. Psychological diagnosis and treatment of

Chronic Toxic Encephalopathy (Organic Psycho

Syndrome). Strangled by solvents? [S.l. : s.n.] Proefschrift

Rijksuniversiteit Groningen, 2004.

Houtman I, Schaufeli W, Taris T (red.). Psychische

vermoeidheid en werk: cijfers, trends en analyses. [Den

Haag]: NOW ; Alphen aan den Rijn: Samsom, 2000.

HSE. Occupation and mental health: Secondary analyses

of the ONS Psychiatric Morbidity Survey of Great Britain.

Sudbury: HSE Books Research Report 168, 2003.

Huibers MJ, Kant IJ, Swaen GM, Kasl SV. Prevalence of

chronic fatigue syndrome-like caseness in the working

population: results from the Maastricht cohort study.

Occupational and Environmental Medicine 2004;

61(5):464-466.

Hupkens C, CBS. Depressiviteit en stress op het werk.

Webmagazine 19 januari 2004. Voorburg/Heerlen:

Centraal Bureau voor de Statistiek.

http://www.cbs.nl/nl/publicaties/artikelen/algemeen/web

magazine/artikelen/2004/1383k.htm

Jones KP, Rolf S, Stingl C, Edmunds D, Davies BH.

Longitudinal study of sensitization to natural rubber latex

among dental school students using powder-free gloves.

Annals of Occupational Hygiene 2004; 48(5):455-457.

Jungbauer FH, Vleuten P van den, Groothoff JW,

Coenraads PJ. Irritant hand dermatitis: severity of

disease, occupational exposure to skin irritants and

preventive measures 5 years after initial diagnosis.

Contact Dermatitis 2004; 50(4):245-251.

112 N E D E R L A N D S  C E N T R U M  V O O R  B E R O E P S Z I E K T E N



Jungbauer FH, Harst JJ Van Der, Schuttelaar ML,

Groothoff JW, Coenraads PJ. Characteristics of wet work

in the cleaning industry. Contact Dermatitis 2004;

51(3):131-134.

Jungbauer FH, Lensen GJ, Groothoff JW, Coenraads PJ.

Exposure of the hands to wet work in nurses. Contact

Dermatitis 2004; 50(4):225-229.

Jungbauer FH, Harst JJ Van Der, Groothoff JW,

Coenraads PJ. Skin protection in nursing work: promoting

the use of gloves and hand alcohol. Contact Dermatitis

2004; 51(3):135-140.

Kamp I van, Velden PG van der (red.). Vuurwerkramp

Enschede: lichamelijke en geestelijke gezondheid en

ervaringen met de ramp: rapportage van het

gezondheidsonderzoek. Bilthoven: Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieu, 2001; RIVM rapport

630930002; IVP rapport 99 2001 2.

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/630930002.pdf

Kant IJ, Jansen NWH, Amelsvoort LGRM van, Mohren

DCL, Swaen GMH. Burnout in de werkende bevolking.

Resultaten van de Maastrichtse Cohort Studie. Gedrag en

organisatie : tijdschrift voor sociale, economische,

arbeids- en organisatie-psychologie 2004; 17(1):5-17.

Kapperspoli. Jaarverslag april 2003 – april 2004. Arnhem:

Kapperspoli – Centrum voor werkgerelateerde

huidaandoeningen bij kappers, 2004.

Karjalainen A, Niederlaender E. Occupational Diseases in

Europe in 2001. Statistics in focus – Population and social

conditions 2004; 2004(15).

Kelada SN, Checkoway H, Costa LG. Neurodegenerative

Diseases. In: Costa LG, Eaton DL (eds). Gene-environment

interactions: Fundamentals of ecogenetics. Hoboken

N.J.: Wiley-Liss, Inc., 2005.

Klink JJL van der, Nieuwenhuijsen K. Depressie en werk.

Amsterdam, Coronel Instituut, AMC, Universiteit van

Amsterdam, 2005.

Kock S, Andersen T, Kolstad HA, Kofoed-Nielsen B,

Wiesler F, Bonde JP. Surveillance of noise exposure in the

Danish workplace: a baseline survey. Occupational and

Environmental Medicine 2004; 61(10):838-843.

Kuijer PPFM, Sorgdrager B, Schop A, Braam ITJ,

Spreeuwers D. Diagnose, incidentie en verzuimduur van

gemelde beroepsziekten bij de politie. Tijdschrift voor

Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2005;

(geaccepteerd).

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO.

Richtlijn Lyme-borreliose. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden

Communications B.V., 2004.

http://www.cbo.nl/product/richtlijnen/folder2002102312

1843/lymebor2004.pdf?

Labrecque M, Cote J, Cartier A, Lemiere C, Malo JL.

Occupational asthma due to pork antigens. Allergy 2004;

59(8):893-894.

Lapsley Miller JA, Marshall L, Heller LM. A longitudinal

study of changes in evoked otoacoustic emissions and

pure-tone thresholds as measured in a hearing

conservation program. International Journal of Audiology

2004; 43(6):307-322.

Laslo-Baker D, Barrera M, Knittel-Keren D, Kozer E,

Wolpin J, Khattak S et al. Child neurodevelopmental

outcome and maternal occupational exposure to solvents.

Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 2004;

158(10):956-961.

LCI. Draaiboek MRSA in de openbare gezondheidszorg.

Utrecht: Landelijke Coördinatiestructuur

Infectieziektebestrijding, 2005.

http://www.infectieziekten.info/bestanden/protocollen/

MRSA_draaiboek_05_pub.pdf

LCI. Gezondheidsrisico's in een kindercentrum. Utrecht:

Bureau Landelijke Coördinatiestructuur

Infectieziektebestrijding ; Amsterdam: Landelijk Centrum

Hygiëne en Veiligheid, 2005.

http://www.infectieziekten.info/bestanden/protocollen/g

ezondheidsrisico_in_een_kindercentrum_maart_2005.pdf

Lesage M. Work-related diseases and occupational

diseases: the ILO international list. In: Stellman JM (ed.).

Encyclopaedia of occupational health and safety. Geneva:

International Labour Office, 1998.

Links IHM, Schipper HJ, Tijssen SCHA. Infectieuze micro-

organismen en afvalwaterverwerking. De ontwkkeling van

een instrument voor het inventariseren van risico's. Zeist:

TNO Voeding, 2001; TNO rapport V3483.

113 SIGNALERINGSRAPPORT BEROEPSZIEKTEN ’05



Logman JF, Vries LE de, Hemels ME, Khattak S, Einarson

TR. Paternal organic solvent exposure and adverse

pregnancy outcomes: a meta-analysis. American Journal

of Industrial Medicine 2005; 47(1):37-44.

Madsen J, Sherson D, Kjoller H, Hansen I, Rasmussen K.

Occupational asthma caused by sodium disulphite in

Norwegian lobster fishing. Occupational and

Environmental Medicine 2004; 61(10):873-874.

Mangili A, Gendreau MA. Transmission of infectious

diseases during commercial air travel. Lancet 2005;

365(9463):989-996.

Mapp CE, Fryer AA, De Mazzo N, Pozzato V, Padoan M,

Boschetto P et al. Glutathione S-transferase GSTP1 is a

susceptibility gene for occupational asthma induced by

isocyanates. Journal of Allergy and Clinical Immunology

2002; 109(5):867-872.

McLean D, Pearce N. Cancer among meat industry

workers. Scandinavian Journal of Work, Environment and

Health 2004; 30(6):425-437.

Merget R, Korn M. Metabisulphite-induced occupational

asthma in a radiographer. European Respiratory Journal

2005; 25(2):386-388.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Arbobalans 2004: arbeidsrisico's, effecten en

maatregelen in Nederland. ’s-Gravenhage: Ministerie van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2004.

http://docs.szw.nl/pdf/35/2004/35_2004_3_6157.pdf

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Jaarrapportage Arboconvenanten 2003. [Den Haag]:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2004.

http://arboconvenanten.szw.nl/index.cfm?fuseaction=ds

p_document&link_id=42320

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Jaarrapportage arboconvenanten 2004. Den Haag:

Ministerie van Sociale Zaken en Werklegenheid, Directie

Arbeidsomstandigheden, 2005.

http://arboconvenanten.szw.nl/index.cfm?fuseaction=ds

p_document&link_id=64362

Monso E, Riu E, Radon K, Magarolas R, Danuser B, Iversen

M et al. Chronic obstructive pulmonary disease in never-

smoking animal farmers working inside confinement

buildings. American Journal of Industrial Medicine 2004;

46(4):357-362.

Nieuwenhuijsen K, Verbeek JH, Boer AG de, Blonk RW,

Dijk FJ van. Supervisory behaviour as a predictor of return

to work in employees absent from work due to mental

health problems. Occupational and Environmental

Medicine 2004; 61(10):817-823.

NIOSH. Alert: Preventing occupational exposures to

antineoplastic and other hazardous drugs in health care

settings. Cincinnati: NIOSH - Publications Dissemination,

2004; DHHS (NIOSH) Publication Number 2004-165.

Olff M, Vries G-J de. Prevalence of Trauma and PTSD in

the Netherlands. Proceedings of the 20th Annual Meeting

of the International Society for Traumatic Stress

Studies.14-18 november 2004, New Orleans, USA.

Oliver H, Moseley H, Ferguson J, Forsyth A. Clustered

outbreak of skin and eye complaints among catering staff.

Occupational Medicine (Lond) 2005; 55(2):149-153.

Opheikens A. Werkgerelateerde gezondheidsklachten bij

medewerkers van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

2005; 13(2):41-46.

Ouden A L den, Buitendijk SE. Hoe vaak komt

vroeggeboorte voor en hoeveel kinderen sterven eraan?

Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal

Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 2003.

http://www.rivm.nl/vtv/object_document/o1960n18568.h

tml

Paoli P, Merllié D. Third European survey on working

conditions 2000. Dublin: European Foundation for the

Improvement of Living and Working Conditions, 2001.

http://www.eurofound.eu.int/publications/EF0121.htm.

Parkes KR. Shift work and age as interactive predictors of

body mass index among offshore workers. Scandinavian

Journal of Work, Environment and Health 2002; 28(1):64-

71.

Perbellini L. [Job as a risk factor for obesity... and the

contrary]. La Medicina del Lavoro 2004; 95(3):211-222.

Pierik FH, Burdorf A, Deddens JA, Juttmann RE, Weber

RF. Maternal and paternal risk factors for cryptorchidism

and hypospadias: a case-control study in newborn boys.

Environmental Health Perspectives 2004; 112(15):1570-

1576.

Popma J. Werkgerelateerde sterfte in Nederland : een

verkenning. Rapport in het kader van Workers Memorial

Day, 28 april 2005. Amsterdam: Stichting FNV Pers, 2005.

114 N E D E R L A N D S  C E N T R U M  V O O R  B E R O E P S Z I E K T E N



PW. Werkgever aansprakelijk voor burnout. PW :

maandblad voor personeelwerk en arbeidsverhoudingen

2004; 28(19):50-56.

Quirce S, Fernandez-Nieto M, Gorgolas M, Renedo G,

Carnes J, Sastre J. Hypersensitivity pneumonitis caused

by triglycidyl isocyanurate. Allergy 2004; 59(10):1128.

Riese H, Doornen LJ van, Houtman IL, Geus EJ de. Job

strain in relation to ambulatory blood pressure, heart

rate, and heart rate variability among female nurses.

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health

2004; 30(6):477-485.

Romeijnders ACM, Vriezen JA, Klink JJL van der, Hulshof

CTJ, Terluin B et al. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings

Afspraak (LESA) Overspanning. Huisarts en wetenschap

2005; 48(1):20-23.

Roos L de, Sluiter JK. Depressie als beroepsziekte:

Identificatie van werkgebonden psychosociale

risicofactoren uit de landelijke registratie en een

systematisch literatuuronderzoek. Tijdschrift voor

Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2004; 12(12):365-

371.

Schaumberg DA, Mendes F, Balaram M, Dana MR,

Sparrow D, Hu H. Accumulated lead exposure and risk of

age-related cataract in men. JAMA 2004; 292(22):2750-

2754.

Schellekens J. Kinkhoestvaccinatie kan het beter?

Infectieziekten Bulletin 2005; 16(2):44-46.

Scherpereel A, Tillie-Leblond I, Pommier de Santi P,

Tonnel AB. Exposure to methyl methacrylate and

hypersensitivity pneumonitis in dental technicians.

Allergy 2004; 59(8):890-892.

Seixas NS, Kujawa SG, Norton S, Sheppard L, Neitzel R,

Slee A. Predictors of hearing threshold levels and

distortion product otoacoustic emissions among noise

exposed young adults. Occupational and Environmental

Medicine 2004; 61(11):899-907.

Sluiter JK, Rest KM, Frings-Dresen MHW. Criteria

document for evaluation of the work-relatedness of upper

extremity musculoskeletal disorders. Scandinavian

Journal of Work Environment and Health 2001; 27 (suppl

1):1-102.

Smith TA. Incidence of occupational skin conditions in a

food manufacturing company: results of a health

surveillance programme. Occupational Medicine (Lond)

2004; 54(4):227-230.

Smulders P, Bossche S van den. Nationale Enquête

Arbeidsomstandigheden 2003. Hoofddorp: TNO Arbeid,

2004. 

Sorgdrager B, Stinis H. Preventie van beroepsziekten bij

huisvuilbeladers: Een handleiding voor de

arbeidsgezondheidkundige begeleiding. [Amsterdam:

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten], 2002.

Steenstra IA. Back pain management in Dutch

occupational health care. [S.l. : s.n.] Proefschrift Vrije

Universiteit Amsterdam, 2004.

Stinis HPJ, Sorgdrager B. Handreiking bij het opstellen

van de risico-inventarisatie bij de huisvuilinzameling.

[Amsterdam: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten],

2002.

Swerdlow AJ. Shift work and breast cancer: a critical

review of the epidemiological evidence. Sudbury: HSE

Books, 2003.

Tam CW, Pang EP, Lam LC, Chiu HF. Severe acute

respiratory syndrome (SARS) in Hong Kong in 2003: stress

and psychological impact among frontline healthcare

workers. Psychological Medicine 2004; 34(7):1197-1204.

Tatemichi M, Nakano T, Tanaka K, Hayashi T, Nawa T,

Miyamoto T et al. Possible association between heavy

computer users and glaucomatous visual field

abnormalities: a cross sectional study in Japanese

workers. Journal of Epidemiology and Community Health

2004; 58(12):1021-1027.

TNO Arbeid. Arborisico’s in de branche slachterijen en

vleesverwerkende industrie. Hoofddorp: TNO Arbeid,

2003.

TNO Arbeid. Arborisico’s in de branche voedings-en

genotmiddelenindustrie. Hoofddorp: TNO Arbeid, 2000.

Toskala E, Piipari R, Alto-Korte K, Tuppurainen M, Kuuliala

O, Keskinen H. Occupational asthma and rhinitis caused

by milk proteins. Journal of Occupational and

Environmental Medicine 2004; 46(11):1100-1101.

115 SIGNALERINGSRAPPORT BEROEPSZIEKTEN ’05



Upson A. Violence at work: Findings from the 2002/2003

British Crime Survey. [London]: Home Office, 2004;

Online Report 04/04.

http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/rdsolr0404.pdf

Vahtera J, Kivimaki M, Pentti J, Linna A, Virtanen M,

Virtanen P et al. Organisational downsizing, sickness

absence, and mortality: 10-town prospective cohort

study. BMJ 2004; 328(7439):555.

Vainio H. Genetic biomarkers and occupational

epidemiology-recollections, reflections and

reconsiderations. Scandinavian Journal of Work

Environment and Health 2004; 30(1):1-3.

Valery PC, Williams G, Sleigh AC, Holly EA, Kreiger N,

Bain C. Parental occupation and Ewing's sarcoma: Pooled

and meta-analysis. International Journal of Cancer 2005;

115(5):799-806.

Verweij PE, Donnelly JP, Die CE van, Blijlevens NMA,

Kullberg BJ, Pauw BE de. Verbeterde diagnostiek van

invasieve aspergillose en systematische controle bij

patienten met een verhoogd risico. Nederlands tijdschrift

voor geneeskunde 2005; 149(11):561-567.

Vouriot A, Gauchard GC, Chau N, Nadif R, Mur JM, Perrin

PP. Chronic exposure to anesthetic gases affects balance

control in operating room personnel. Neurotoxicology

2005; 26(2):193-198.

Vries E de, Poll-Franse LV van de, Louwman WJ, Gruijl FR

de, Coebergh JW. Predictions of skin cancer incidence in

the Netherlands up to 2015. British Journal of

Dermatology 2005; 152(3):481-488.

Wisnewski AV, Liu Q, Liu J, Redlich CA. Glutathione

protects human airway proteins and epithelial cells from

isocyanates. Clinical and Experimental Allergy 2005;

35(3):352-357.

Wijziging Beleidsregels

arbeidsomstandighedenwetgeving. Staatscourant 17

september 2003, nr.179 / pag.20.

Wit MA de, Koopmans MP, Kortbeek LM, Wannet WJ,

Vinje J, Leusden F van et al. Sensor, a population-based

cohort study on gastroenteritis in the Netherlands:

incidence and etiology. American Journal of

Epidemiology 2001; 154(7):666-674.

Wolkoff P, Nojgaard JK, Troiano P, Piccoli B. Eye

complaints in the office environment: precorneal tear film

integrity influenced by eye blinking efficiency.

Occupational and Environmental Medicine 2005; 62(1):4-

12.

Ylipaavalniemi J, Kivimaki M, Elovainio M, Virtanen M,

Keltikangas-Jarvinen L, Vahtera J. Psychosocial work

characteristics and incidence of newly diagnosed

depression: a prospective cohort study of three different

models. Social Science & Medicine 2005; 61(1):111-122.

116 N E D E R L A N D S  C E N T R U M  V O O R  B E R O E P S Z I E K T E N



117 SIGNALERINGSRAPPORT BEROEPSZIEKTEN ’05

Bijlagen



Referenten

Dr. A.J. van der Beek

EMGO-Instituut, Vrije Universiteit medisch centrum,

Amsterdam

Mw. Drs. M. van Beukering

Kema Arbo B.V., Arnhem

Mw. Dr. B.M. Blatter

Kwaliteit van Leven-Arbeid, Hoofddorp

Prof.Dr. D.P. Bruynzeel

Nederlands Kenniscentrum ArbeidsDermatosen-NECOD,

Afdeling Dermatologie, Vrije Universiteit medisch

centrum, Amsterdam

Dr.Ir. A.J. Burdorf

Instituut voor Maatschappelijke Gezondheidszorg,

Erasmus Medisch Centrum, Universiteit van Rotterdam

Prof.Dr. F.J.H. van Dijk

Coronel Insituut, Academisch Medisch Centrum,

Universiteit van Amsterdam

Prof.Dr.Ir. W.A. Dreschler

Afdeling Audiologie, Academisch Medisch Centrum,

Universiteit van Amsterdam

Mw. Prof.Dr. M.H.W. Frings-Dresen

Coronel Insituut, Academisch Medisch Centrum,

Universiteit van Amsterdam

Mw. Dr.Ir. M. Hooiveld

Afdeling Epidemiologie en Biostatistiek, 

UMC St. Radboud, Nijmegen

Mw. Dr. I.L.D. Houtman

Kwaliteit van Leven-Arbeid, Hoofddorp

Dr. J.J. van der Klink

Netherlands School of Public and Occupational Health,

Amsterdam

Mw. Dr. M. Olff

Afdeling Psychotrauma, Academisch Medisch Centrum,

Universiteit van Amsterdam

Dr. J.F.P. Schellekens

Laboratorium voor Infectieziekten, Groningen

Dr. J.E. van Steenbergen

Landelijk Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding,

Utrecht

Verantwoording gebruikte cijfers

Nationale melding- en registratiesysteem

Geaccepteerde meldingen
Er is een aantal meldingscriteria opgesteld waarin is

vastgesteld waaraan een melding moet voldoen om

opgenomen te worden in het registratiesysteem. Een

melding mag geen klacht, geen bedrijfsongeval zijn,

diagnose moet ingevuld zijn en 1 van de vragen 3 t/m 5

van het meldingsformulier moet minimaal beantwoord

zijn. In de gepresenteerde hoofdstukken worden alleen

de geaccepteerde meldingen gebruikt voor de tabellen. 

Diagnose indeling
Voor de codering van diagnose wordt in het melding- en

registratiesysteem gebruik gemaakt van de CAS-code

(Classificatie voor Arbo en Sociale Verzekering). Binnen

deze CAS-codering wordt gebruik gemaakt van een

indeling in aandoeningcategorieën. Voor de

hoofdstukken houding- en bewegingsapparaat,

huidaandoeningen, longaandoeningen, wordt afgeweken

van het indelingsprincipe van de CAS-codering. In de

betreffende hoofdstukken wordt daarvan melding

gemaakt. Voor infectieziekten is er geen categorie-

indeling binnen de CAS-codering. Hiervoor zijn alle

meldingen van 2004 bekeken en indien relevant

toegekend aan de categorie infectieziekten. Op basis van

deze indeling zijn de tabellen uit het betreffende

hoofdstuk samengesteld.

ArbeidsDermatosen Surveillance
Bij dit peilstation wordt de datum van melding

gehanteerd om het meldingsjaar te bepalen. Dit betekent

dat het afsluiten van jaren niet aan het begin van een

volgend meldingsjaar kan. Hierdoor kan het aantal

meldingen per jaar dat in de verschillende

Signaleringsrapporten en andere rapportages van het

NECOD en het NCvB gebruikt wordt afwijken. 

Beroepsbevolking

Voor de cijfers van de beroepsbevolking per sector wordt

gebruik gemaakt van de database STATLINE van het CBS

(www.cbs.nl). Van de beroepsbevolking wordt alleen de

categorie werknemers genomen, en niet de

zelfstandigen. Dit omdat de populatie van de Arbo-

diensten die aan het NCvB melden hoofdzakelijk bestaat

uit werknemers. 

Er zijn geen cijfers beschikbaar van de beroepsbevolking

van 2004, noch van 2003. Daardoor zijn voor bepaalde

berekeningen in tabellen de cijfers uit 2002 gebruikt.

118 N E D E R L A N D S  C E N T R U M  V O O R  B E R O E P S Z I E K T E N



Internet adressen

www.2mains.ch 2 mains
www.arbeidsinspectie.nl Arbeidsinspectie
www.arbobondgenoten.nl Arbo- en milieusite FNV Bondgenoten
www.arboconvenanten.szw.nl Arboconvenanten
www.arbografimedia.nl Arbo Grafimedia
www.arbo.nl Arbo Platform Nederland
www.arbozw.nl Arbo Kenniscentrum voor Zorg en Welzijn
www.arbouw.nl Arbouw
www.asbestkaart.nl Asbestkaart
www.boneandjointdecade.org Bone and Joint Decade 2000-2010
www.bbzfnv.nl Bureau Beroepsziekten FNV
www.cbs.nl Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cnv.net CNV BedrijvenBond
www.eurogip.fr Eurogip
www.europa.eu.int Europa: de portaalsite van de Europese Unie
www.eurofound.eu.int European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
www.europa.eu.int/comm/eurostat Eurostat: your key to European statistics
www.skb.nl Expertisecentrum voor Arbeid en Gezondheid
www.occuphealth.fi Finnish Institute of Occupational Health
www.osha.eu.int Focal Point
www.gr.nl Gezondheidsraad
www.hvbg.de Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
www.hse.gov.uk Health and Safety Executive
www.vibrisks.soton.ac.uk HumanVibration.com
www.rivm.nl/infectieziektenbulletin Infectieziekten Bulletin
www.ilo.org International Labour Organization
www.goc.nl Kenniscentrum voor Onderwijs, Arbeidsmarkt en Training & Advies in de 

grafimediabranche
www.beroepsrisico.nl Kennissysteem Bedrijfs- en Beroepsrisico’s
www.kvgo.nl Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen
www.cbo.nl Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO
www.lcr.nl Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering
www.infectieziekten.info Landelijk Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding
www.minszw.nl Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
www.minvws.nl Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
www.hepatitis.nl Nationaal Hepatitis Centrum
www.rivm.nl/vtv/home/Kompas Nationaal Kompas Volksgezondheid
www.hoorstichting.nl Nationale Hoorstichting
www.hoortest.nl/hoortest.html Nationale Hoortest
www.beroepsziekten.nl Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
www.necod.nl Nederlands Kenniscentrum ArbeidsDermatosen
www.nkap.nl Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Psyche
www.kenniscentrumakb.nl Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat
www.opgelucht-werken.nl Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen
www.overheid.nl Nederlandse Overheid
www.nspoh.nl Netherlands School of Public & Occupational Health
www.nuv.nl Nederlands Uitgeversverbond
www.nvab.artsennet.nl Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
www.orkestengehoor.nl Orkest en gehoor
www.psychischenwerk.nl Psychisch & Werk
www.rgo.nl Raad voor Gezondheidsonderzoek
www.rivm.nl Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
www.servicepunt-grafimedia.nl Servicepunt Grafimedia
www.ser.nl Sociaal-Economische Raad
www.arbeid.tno.nl TNO Kwaliteit van Leven-Arbeid
www.uwv.nl UWV
www.who.ch World Health Organization
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Signaleringsrapport
Beroepsziekten ’05

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten stelt jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten op in opdracht van

het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport heeft als doel relevante informatie te bieden voor

beleid en praktijk.

Het Signaleringsrapport geeft een overzicht van het vóórkomen van beroepsziekten en de verspreiding binnen

sectoren en beroepen. Waar mogelijk worden sociaal-demografische kenmerken van de verspreiding van

beroepsziekten weergegeven. Ook worden trends beschreven.

Het Signaleringsrapport heeft eveneens een alert functie. Het rapport geeft signalen waarvan het NCvB het belangrijk

vindt dat beleidsmakers en professionals in de arbopraktijk ervan op de hoogte zijn, zodat ze in staat zijn erop in te

spelen. De signalen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het optreden van nieuwe ziekten en nieuwe risico’s of

op knelpunten in de zorg voor beroepsziekten.
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