
www.beroepsziekten.nl   Nederlands Centrum voor Beroepsziekten  Pagina  1  /  38 

P  

NCvB statistiek- Nationale Registratie Beroepsziekten 

Cijfers uit 2005 

 

Algemeen 

Meldingen beroepsziekten verdeeld naar diagnose categorie in 2005 

Meldingen beroepsziekten verdeeld naar geslacht in 2005 

Meldingen beroepsziekten verdeeld naar beroepsgroep in 2005 

Meldingen beroepsziekten verdeeld naar opsporing van aandoening in 2005 

Meldingen beroepsziekten verdeeld naar leeftijdsklasse in 2005 

Meldingen beroepsziekten verdeeld naar sector in 2005 

Houding- en bewegingsapparaat 

Aandoeningen houding- en bewegingsapparaat naar lichaamsregio in 2005 

Aandoeningen houding- en bewegingsapparaat naar diagnose in 2005 

Aandoeningen houding- en bewegingsapparaat naar beroepsgroep in 2005 

Aandoeningen houding- en bewegingsapparaat naar leeftijdsklasse in 2005 

Aandoeningen houding- en bewegingsapparaat naar sector in 2005 

Psychische aandoeningen 

Psychische aandoeningen naar diagnosen in 2005 

Psychische aandoeningen naar beroepsgroep in 2005 

Psychische aandoeningen naar leeftijdsklasse in 2005 

Psychische aandoeningen naar sector in 2005 

Gehooraandoeningen 

Gehooraandoeningen naar diagnosen in 2005 

Gehooraandoeningen naar beroepsgroep in 2005 

Gehooraandoeningen naar leeftijdsklasse in 2005 

Gehooraandoeningen naar sector in 2005 

Huidaandoeningen 

Huidaandoeningen naar diagnosen in 2005 

Huidaandoeningen naar beroepsgroep in 2005 

Huidaandoeningen naar leeftijdsklasse in 2005 

Huidaandoeningen naar sector in 2005 

Longaandoeningen 

Longaandoeningen naar diagnosen in 2005 

Longaandoeningen naar beroepsgroep in 2005 

Longaandoeningen naar leeftijdsklasse in 2005 

Longaandoeningen naar sector in 2005 
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Oogaandoeningen 

Oogaandoeningen naar diagnosen in 2005 

Oogaandoeningen naar beroepsgroep in 2005 

Oogaandoeningen naar leeftijdsklasse in 2005 

Oogaandoeningen naar sector in 2005 

Neurologische aandoeningen 

Neurologische aandoeningen naar diagnosen in 2005 

Neurologische aandoeningen naar beroepsgroep in 2005 

Neurologische aandoeningen naar leeftijdsklasse in 2005 

Neurologische aandoeningen naar sector in 2005 

Kanker 

Meldingen van kanker naar diagnosen in 2005 

Meldingen van kanker naar beroepsgroep in 2005 

Meldingen van kanker naar sector in 2005 

Infectieziekten 

Infectieziekten naar diagnosen in 2005 

Infectieziekten naar beroepsgroep in 2005 

Infectieziekten naar leeftijdsklasse in 2005 

Infectieziekten naar sector in 2005 
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Meldingen beroepsziekten verdeeld naar diagnose categorie in 2005 
 
Het aantal meldingen in 2005 verdeeld naar diagnose categorie volgens het cascode systeem. 
  
  Aantal 

meldingen 

% 

klachten van botspierstelsel en bindweefsel 2236 39 

ziekten van oor en processus mastoideus 1545 27 

psychische klachten 1336 23 

aandoeningen, niet elders geclassificeerd 204 4 

ziekten van huid, subcutis en adnexen 180 3 

ziekten van ademhalingsstelsel 93 2 

ziekten van zenuwstelsel 70 1 

ziekten van hartvaatstelsel 37 1 

ziekten van spijsverteringsstelsel 19 0 

ziekten van oog en adnexen 14 0 

ziekten van urogenitaal stelsel 4 0 

ziekten van bloed en bloedvormende organen 1 0 

endocriene ziekten 1 0 

Totaal 5740 100 
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Meldingen beroepsziekten verdeeld naar geslacht in 2005 
Het totale aantal meldingen door bedrijfsartsen naar geslacht in 2005  
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Meldingen beroepsziekten verdeeld naar beroepsgroep in 2005 
Het totale aantal meldingen door bedrijfsartsen naar beroepsgroep in 2005  

  Aantal 

meldingen 

% 

vakkrachten in delfstoffenwinning en bouwnijverheid 1626 28 

administratieve medewerkers 431 8 

metaalbewerkers, monteurs 353 6 

andere hogere en middelbare vakspecialisten 335 6 

arbeiders in mijnbouw, bouwnijverheid, industrie en transport 324 6 

lagere dienstverlenende en commerciële beroepen zonder nadere 

aanduiding 

301 5 

hogere en middelbare landbouw- en paramedische beroepen, 

middelbare verpleegkundigen 

235 4 

bestuurders auto, trein, kraan, landbouwmachine etc. en zeelieden 195 3 

administratieve beroepen zonder nadere aanduiding 145 3 

Verleners van persoonlijke diensten, veiligheidsemployees 142 2 

technici, informatici 136 2 

Operators fabrieksinstallaties 132 2 

Handwerks- en ambachtslieden zonder nadere aanduiding 114 2 

onderwijsgevenden 111 2 

andere handwerkers en aanverwante vakkrachten 109 2 

elementaire beroepen in verkoop en dienstverlening 105 2 

parlementariërs, landsbestuurders, leidinggevende beroepen zonder 

nadere aanduiding 

97 2 

directeuren kleine ondernemingen en andere managers 93 2 

economen, juristen, sociologen, theologen, etc. bibliothecarissen en 

kunstzinnige beroepen 

85 1 

elementaire beroepen zonder nadere aanduiding 85 1 

hogere en middelbare technici en vakspecialisten zonder nadere 

aanduiding 

84 1 
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strijdkrachten zonder nadere aanduiding 69 1 

Baliemedewerkers, lokettisten, telefonisten 63 1 

arbeiders in landbouw, visserij ed 52 1 

Machinebedieners en montagemedewerkers 49 1 

bedieners fabrieksinstallaties en machines en montagemedewerkers 

zonder nadere aanduiding 

46 1 

wetenschappelijke beroepen in de landbouw, medici en hogere 39 1 

modellen, verkopers, demonstratrices 35 1 

precisiehandwerkers, ambachtslieden, grafici 30 1 

vakkrachten in landbouw en visserij zonder nadere aanduiding 22 0 

natuurwetenschappers, wiskundigen, informatici, ingenieurs 20 0 

wetenschappelijke beroepen zonder nadere aanduiding 14 0 

Onderwijsassistenten 5 0 

parlementariërs, landsbestuurders, hoge ambtenaren 4 0 

directeuren grote ondernemingen 2 0 

Onbekend/missing 52 1 

Totaal 5740 100 
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Meldingen beroepsziekten verdeeld naar opsporing van 
aandoening in 2005 

Het totale aantal meldingen door bedrijfsartsen naar opsporing van aandoening in 2005  

  Aantal 

meldingen 

% 

verzuimbegeleiding 2224 39 

PAGO of GPO 2188 38 

arbeidsgezondheidskundig spreekuur 997 17 

werkgever 143 2 

aanstellingskeuring of gerichte keuring 47 1 

curatieve sector 38 1 

anders 63 1 

onbekend/missing 40 1 

Totaal 5740 100 

  

 

 

 Meldingen beroepsziekten verdeeld naar leeftijdsklasse in 2005 

Het totale aantal meldingen door bedrijfsartsen naar leeftijdsklasse in 2005 
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Meldingen beroepsziekten verdeeld naar sector in 2005 
Het totale aantal meldingen door bedrijfsartsen naar sector in 2005  

  Aantal 

meldingen 

% 

bouwnijverheid 2263 39 

industrie 751 13 

gezondheids- en welzijnszorg 535 9 

vervoer, opslag en communicatie 514 9 

openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale 

verzekeringen 

507 9 

milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening 239 4 

reparatie van consumentenartikelen en handel 209 4 

verhuur en handel in onroerend goed, roerende goederen en zakelijke 

dienstverlening 

179 3 

Onderwijs 174 3 

financiële instellingen 116 2 

landbouw, jacht en bosbouw 89 2 

Horeca 39 1 

winning van delfstoffen 30 1 

productie en distributie van electriciteit, aardgas en water 27 0 

extra-territoriale lichamen en organisaties 5 0 

onbekend 63 1 

Totaal 5740 100 
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Aandoeningen houding- en bewegingsapparaat naar 

lichaamsregio in 2005 
Het aantal meldingen van aandoeningen houding- en bewegingsapparaat door 

bedrijfsartsen naar lichaamsregio in 2005  

  

  Aantal 

meldingen 

% 

onderste extremiteiten ,duidelijk in omschrijving 141 6 

bovenste extremiteiten, excl RSI 71 3 

rug, incl nek en bekken excl RSI 647 28 

categorie overig HBA 180 8 

RSI volgens registratierichtlijn NCvB 1257 55 

Totaal 2296 100 

  

 

Aandoeningen houding- en bewegingsapparaat naar diagnose in 2005 
Aandoeningen van houding- en bewegingsapparaat die 10 maal of vaker door bedrijfsartsen 

zijn gemeld naar diagnose in 2005 

  
  Aantal 

meldingen 

% 

Repetitive strain injury -RSI- van schouder bovenarm 520 23 

Epicondylitis lateralis 259 11 

Chronische aspecifieke -lage- rugpijn 196 9 

Acute aspecifieke -lage- rugpijn 160 7 

Repetitive strain injury -RSI- van elleboog onderarm 146 6 

Repetitive strain injury -RSI- van pols en hand 143 6 

Overige aandoeningen van weke delen door druk en over belast 97 4 

HNP L4-L5, HNP L5-S1 73 3 

Subacute aspecifieke -lage- rugpijn 61 3 
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Carpale-tunnelsyndroom 49 2 

Adhesieve capsulitis van schouder 45 2 

Lumbago met ischialgie 43 2 

Cervicobrachiaal syndroom 41 2 

Artrose van knie, gonartrose 38 2 

Bursitis prepatellaris 38 2 

Spondylose, artrose van wervelkolom 32 1 

Dérangement interne van knie 32 1 

Radiculopathie 31 1 

Overige aandoeningen van weke delen 31 1 

Epicondylitis medialis 24 1 

Overige artrosen 22 1 

Chronische crepiterende synoviitis van hand en pols 19 1 

Discopathie cervicaal 18 1 

Combinatie RSI, geen regio 17 1 

Overige discopathieën 14 1 

Letsel van spieren en pezen van schouder en arm 13 1 

Artrose van heup, coxartrose 11 0 

Ontsteking van overige peesscheden 11 0 

Gegeneraliseerde artrose 10 0 

Overige aandoeningen 102 0 

Totaal 2296 100 
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Aandoeningen houding- en bewegingsapparaat naar beroepsgroep in 

2005 
Het aantal meldingen van aandoeningen houding- en bewegingsapparaat door 

bedrijfsartsen naar beroepsgroep in 2005. 

  

  Aantal 

meldingen 

% 

vakkrachten in delfstoffenwinning en bouwnijverheid 601 26 

arbeiders in mijnbouw, bouwnijverheid, industrie en transport 242 11 

administratieve medewerkers 237 10 

lagere dienstverlenende en commerciële beroepen zonder nadere 

aanduiding 

172 7 

metaalbewerkers, monteurs 145 6 

andere hogere en middelbare vakspecialisten 91 4 

bestuurders auto, trein, kraan, landbouwmachine etc. en zeelieden 75 3 

elementaire beroepen in verkoop en dienstverlening 65 3 

andere handwerkers en aanverwante vakkrachten 63 3 

handwerks- en ambachtslieden zonder nadere aanduiding 59 3 

hogere en middelbare landbouw- en paramedische 

beroepen, middelbare verpleegkundigen 

54 2 

parlementariërs, landsbestuurders, leidinggevende beroepen zonder 

nadere aanduiding 

52 2 

technici, informatici 51 2 

elementaire beroepen zonder nadere aanduiding 50 2 

administratieve beroepen zonder nadere aanduiding 48 2 

operators fabrieksinstallaties 47 2 

verleners van persoonlijke diensten, veiligheidsemployees 32 1 

arbeiders in landbouw, visserij ed 28 1 

machinebedieners en montagemedewerkers 27 1 

baliemedewerkers, lokettisten, telefonisten 26 1 
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hogere en middelbare technici en vakspecialisten zonder nadere 

aanduiding 

20 1 

bedieners fabrieksinstallaties en machines en montagemedewerkers 

zonder nadere aanduiding 

20 1 

strijdkrachten zonder nadere aanduiding 12 1 

precisiehandwerkers, ambachtslieden, grafici 12 1 

economen, juristen, sociologen, theologen, etc. bibliothecarissen en 

kunstzinnige beroepen 

11 0 

modellen, verkopers, demonstratrices 11 0 

vakkrachten in landbouw en visserij zonder nadere aanduiding 11 0 

Onderwijsgevenden 6 0 

directeuren kleine ondernemingen en andere managers 5 0 

wetenschappelijke beroepen zonder nadere aanduiding 3 0 

natuurwetenschappers, wiskundigen, informatici, ingenieurs 2 0 

onderwijsassistenten 2 0 

wetenschappelijke beroepen in de landbouw, medici en hogere 

verpleegkundigen 

1 0 

Onbekend/missing 15 1 

Totaal 2296 100 
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Aandoeningen houding- en bewegingsapparaat naar 

leeftijdsklasse in 2005 
Het aantal meldingen van aandoeningen houding- en bewegingsapparaat door 

bedrijfsartsen naar leeftijdsklasse in 2005 

  

Aandoeningen houding- en bewegingsapparaat naar sector in 2005 
Het aantal meldingen van aandoeningen houding- en bewegingsapparaat door bedrijfsartsen 

naar sector in 2005 
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Psychische aandoeningen naar diagnosen in 2005 
Het aantal meldingen van psychische aandoeningen door bedrijfsartsen naar diagnose in 2005  
  
  Aantal 

meldingen 

% 

Overige aanpassingsstoornissen, surmenage 794 59 

Burn out 257 19 

Depressieve episode 79 6 

Posttraumatische stress-stoornis 68 5 

Overige reacties op ernstige stress 60 4 

Paniekstoornis 33 2 

Overige psychische stoornissen 10 1 

Overige somatoforme stoornissen 9 1 

Somatisering 5 0 

Overige angststoornissen 5 0 

Gegeneraliseerde angst 4 0 

Overige stemmingsstoornissen 4 0 

Overige niet-organische psychosen 3 0 

Persisterende somatoforme pijnstoornis 1 0 

Rouwreactie 1 0 

Depressieve persoonlijkheidsstoornis, neurotische depressie 1 0 

Neurasthenie 1 0 

Obsessief-compulsief syndroom, dwangstoornis 1 0 

Totaal 1336 100 
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Psychische aandoeningen naar beroepsgroep in 2005 
Het aantal meldingen van psychische aandoeningen door bedrijfsartsen naar beroepsgroep in 2005  
  
  Aantal 

meldingen 

% 

administratieve medewerkers 166 12 

andere hogere en middelbare vakspecialisten 156 12 

lagere dienstverlenende en commerciële beroepen zonder nadere 

aanduiding 

103 8 

administratieve beroepen zonder nadere aanduiding 96 7 

onderwijsgevenden 91 7 

hogere en middelbare landbouw- en paramedische beroepen, 

middelbare verpleegkundigen 

84 6 

directeuren kleine ondernemingen en andere managers 67 5 

verleners van persoonlijke diensten, veiligheidsemployees 65 5 

technici, informatici 64 5 

hogere en middelbare technici en vakspecialisten zonder nadere 

aanduiding 

49 4 

economen, juristen, sociologen, theologen, etc. bibliothecarissen 44 3 

vakkrachten in delfstoffenwinning en bouwnijverheid 38 3 

elementaire beroepen in verkoop en dienstverlening 31 2 

baliemedewerkers, lokettisten, telefonisten 29 2 

bestuurders auto, trein, kraan, landbouwmachine etc. en zeelieden 28 2 

metaalbewerkers, monteurs 21 2 

modellen, verkopers, demonstratrices 20 1 

operators fabrieksinstallaties 19 1 

elementaire beroepen zonder nadere aanduiding 19 1 

parlementariërs, landsbestuurders, leidinggevende beroepen zonder 

nadere aanduiding 

18 1 

wetenschappelijke beroepen in de landbouw, medici en hogere 17 1 

natuurwetenschappers, wiskundigen, informatici, ingenieurs 13 1 
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arbeiders in mijnbouw, bouwnijverheid, industrie en transport 10 1 

andere handwerkers en aanverwante vakkrachten 9 1 

handwerks- en ambachtslieden zonder nadere aanduiding 8 1 

wetenschappelijke beroepen zonder nadere aanduiding 7 1 

bedieners fabrieksinstallaties en machines en montagemedewerkers 7 1 

strijdkrachten zonder nadere aanduiding 6 0 

parlementariërs, landsbestuurders, hoge ambtenaren 4 0 

vakkrachten in landbouw en visserij zonder nadere aanduiding 4 0 

machinebedieners en montagemedewerkers 4 0 

precisiehandwerkers, ambachtslieden, grafici 3 0 

directeuren grote ondernemingen 2 0 

onderwijsassistenten 2 0 

arbeiders in landbouw, visserij ed 2 0 

Onbekend/missing 30 2 

Totaal 1336 100 

  

 

Psychische aandoeningen naar leeftijdsklasse in 2005 
Het aantal meldingen van psychische aandoeningen door bedrijfsartsen naar leeftijdsklasse in 2005 
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Gehooraandoeningen naar diagnosen in 2005 
Het aantal meldingen van gehooraandoeningen door bedrijfsartsen naar diagnose in 2005  
  

  Aantal 

meldingen 

% 

Lawaaislechthorendheid 1498 97 

Overige vormen van gehoorverlies 44 3 

Traumatische ruptuur van trommelvlies 1 0 

Otitis media 1 0 

Overige aandoeningen van oor 1 0 

Totaal 1545 100 

  

Gehooraandoeningen naar beroepsgroep in 2005 
Het aantal meldingen van gehooraandoeningen door bedrijfsartsen naar beroepsgroep in 2005  
 

  Aantal 

meldingen 

% 

vakkrachten in delfstoffenwinning en bouwnijverheid 923 60 

metaalbewerkers, monteurs 148 10 

bestuurders auto, trein, kraan, landbouwmachine etc. en zeelieden 78 5 

andere hogere en middelbare vakspecialisten 61 4 

Arbeiders in mijnbouw, bouwnijverheid, industrie en transport 61 4 

handwerks- en ambachtslieden zonder nadere aanduiding 36 2 

operators fabrieksinstallaties 35 2 

economen, juristen, sociologen, theologen, etc. bibliothecarissen en 

kunstzinnige beroepen 

28 2 

parlementariërs, landsbestuurders, leidinggevende beroepen zonder 

nadere aanduiding 

26 2 

andere handwerkers en aanverwante vakkrachten 26 2 

strijdkrachten zonder nadere aanduiding 24 2 
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directeuren kleine ondernemingen en andere managers 15 1 

precisiehandwerkers, ambachtslieden, grafici 10 1 

bedieners fabrieksinstallaties en machines en montagemedewerkers 

zonder nadere aanduiding 

10 1 

machinebedieners en montagemedewerkers 10 1 

administratieve medewerkers 9 1 

elementaire beroepen zonder nadere aanduiding 9 1 

lagere dienstverlenende en commerciële beroepen zonder nadere 

aanduiding 

8 1 

arbeiders in landbouw, visserij ed 6 0 

verleners van persoonlijke diensten, veiligheidsemployees 4 0 

elementaire beroepen in verkoop en dienstverlening 4 0 

onderwijsgevenden 3 0 

hogere en middelbare technici en vakspecialisten zonder nadere 

aanduiding 

3 0 

technici, informatici 3 0 

vakkrachten in landbouw en visserij zonder nadere aanduiding 2 0 

wetenschappelijke beroepen zonder nadere aanduiding 1 0 

Onbekend/missing 2 0 

Totaal 1545 100 
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Gehooraandoeningen naar leeftijdsklasse in 2005 
Het aantal meldingen van gehooraandoeningen door bedrijfsartsen naar leeftijdsklasse in 2005  
 
 

 

Gehooraandoeningen naar sector in 2005 
Het aantal meldingen van gehooraandoeningen door bedrijfsartsen naar sector in 2005 
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Huidaandoeningen naar diagnosen in 2005 
Het aantal meldingen van huidaandoeningen door bedrijfsartsen naar diagnose in 2005  
  

  Aantal 

meldingen 

% 

Contactdermatitis, contacteczeem 112 54 

Overige vormen van eczeem 22 11 

Pediculose, acariasis en overige huidinfestaties 20 10 

Allergische reactie 14 7 

Overige zoönosen 13 6 

Overige aandoeningen van huid en subcutis 8 4 

Schimmelinfectie van huid en adnexen 4 2 

Overige lokale ontstekingen van huid en subcutis 4 2 

Urticaria 4 2 

Atopische dermatitis, constitutioneel eczeem 3 1 

Sarcoïdose, ziekte van Besnier Boeck 1 0 

Overige maligne nieuwvormingen van huid en adnex 1 0 

Herpes simplex 1 0 

Letsel van huid van overige lichaamsregio-s 1 0 

Totaal 208 100 
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Huidaandoeningen naar beroepsgroep in 2005 
Het aantal meldingen van huidaandoeningen door bedrijfsartsen naar beroepsgroep in 2005  
  

  Aantal 

meldingen 

% 

vakkrachten in delfstoffenwinning en bouwnijverheid 28 13 

hogere en middelbare landbouw- en paramedische beroepen, mi 24 12 

metaalbewerkers, monteurs 22 11 

operators fabrieksinstallaties 19 9 

strijdkrachten zonder nadere aanduiding 14 7 

arbeiders in landbouw, visserij ed 12 6 

andere hogere en middelbare vakspecialisten 10 5 

lagere dienstverlenende en commerciële beroepen zonder nader 9 4 

handwerks- en ambachtslieden zonder nadere aanduiding 8 4 

hogere en middelbare technici en vakspecialisten zonder nad 6 3 

bestuurders auto, trein, kraan, landbouwmachine etc. en zee 6 3 

andere handwerkers en aanverwante vakkrachten 5 2 

wetenschappelijke beroepen in de landbouw, medici en hogere 4 2 

technici, informatici 4 2 

verleners van persoonlijke diensten, veiligheidsemployees 4 2 

precisiehandwerkers, ambachtslieden, grafici 4 2 

bedieners fabrieksinstallaties en machines en montagemedewer 4 2 

elementaire beroepen zonder nadere aanduiding 4 2 

arbeiders in mijnbouw, bouwnijverheid, industrie en transpor 4 2 

onderwijsgevenden 3 1 

administratieve medewerkers 3 1 

baliemedewerkers, lokettisten, telefonisten 2 1 

modellen, verkopers, demonstratrices 2 1 

machinebedieners en montagemedewerkers 2 1 
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elementaire beroepen in verkoop en dienstverlening 2 1 

natuurwetenschappers, wiskundigen, informatici, ingenieurs 1 0 

vakkrachten in landbouw en visserij zonder nadere aanduiding 1 0 

Onbekend/missing 1 0 

Totaal 208 100 

 

  

 

Huidaandoeningen naar leeftijdsklasse in 2005 
Het aantal meldingen van huidaandoeningen door bedrijfsartsen naar leeftijdsklasse in 2005  
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Huidaandoeningen naar sector in 2005 
Het aantal meldingen van huidaandoeningen door bedrijfsartsen naar sector in 2005. 
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Longaandoeningen naar diagnosen in 2005 
Het aantal meldingen van longaandoeningen door bedrijfsartsen naar diagnose in 2005.  
  

  Aantal 

meldingen 

% 

Overige gevolgen van luchtdruk en waterdruk 27 18 

Tuberculose 17 11 

Beroepsastma 14 9 

Mesothelioom van pleura 11 7 

Astma 11 7 

Allergische reactie 9 6 

Overige ziekten van bovenste luchtwegen 9 6 

Overige longaandoeningen door uitwendige agentia 7 5 

Allergische rinitis,hooikoorts,pollinosis 6 4 

[Chronische] sinusitis 6 4 

Chronische obstructieve longaandoening NNO 6 4 

Overige respiratoire aandoeningen 6 4 

Overige zoönosen 4 3 

Emfyseem 4 3 

Overgevoeligheidspneumonitis, extrinsieke allergische alveol 3 2 

Chronische bronchitis 3 2 

Sarcoïdose, ziekte van Besnier Boeck 2 1 

Maligne nieuwvorming van bronchus of long 2 1 

Influenza 2 1 

Pneumoconiose door anorganisch stof 2 1 

Overige bepaalde infectieziekten 1 1 

Acute nasofaryngitis, verkoudheid 1 1 

Totaal 153 100 
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Longaandoeningen naar beroepsgroep in 2005 
Het aantal meldingen van longaandoeningen door bedrijfsartsen naar beroepsgroep in 2005. 
  

  Aantal 

meldingen 

% 

verleners van persoonlijke diensten, veiligheidsemployees 24 16 

vakkrachten in delfstoffenwinning en bouwnijverheid 21 14 

metaalbewerkers, monteurs 11 7 

administratieve medewerkers 9 6 

operators fabrieksinstallaties 9 6 

hogere en middelbare landbouw- en paramedische beroepen, mi 8 5 

onderwijsgevenden 7 5 

wetenschappelijke beroepen in de landbouw, medici en hogere 5 3 

technici, informatici 5 3 

bestuurders auto, trein, kraan, landbouwmachine etc. en zee 5 3 

strijdkrachten zonder nadere aanduiding 4 3 

lagere dienstverlenende en commerciële beroepen zonder nader 4 3 

bedieners fabrieksinstallaties en machines en montagemedewer 4 3 

machinebedieners en montagemedewerkers 4 3 

hogere en middelbare technici en vakspecialisten zonder nad 3 2 

andere hogere en middelbare vakspecialisten 3 2 

vakkrachten in landbouw en visserij zonder nadere aanduiding 3 2 

handwerks- en ambachtslieden zonder nadere aanduiding 3 2 

arbeiders in mijnbouw, bouwnijverheid, industrie en transpor 3 2 

wetenschappelijke beroepen zonder nadere aanduiding 2 1 

andere handwerkers en aanverwante vakkrachten 2 1 

natuurwetenschappers, wiskundigen, informatici, ingenieurs 1 1 

economen, juristen, sociologen, theologen, etc. bibliothecar 1 1 

onderwijsassistenten 1 1 
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administratieve beroepen zonder nadere aanduiding 1 1 

baliemedewerkers, lokettisten, telefonisten 1 1 

modellen, verkopers, demonstratrices 1 1 

precisiehandwerkers, ambachtslieden, grafici 1 1 

elementaire beroepen zonder nadere aanduiding 1 1 

elementaire beroepen in verkoop en dienstverlening 1 1 

arbeiders in landbouw, visserij ed 1 1 

Onbekend/missing 4 3 

Totaal 153 100 

  

 

 

 

Longaandoeningen naar leeftijdsklasse in 2005 
Het aantal meldingen van longaandoeningen door bedrijfsartsen naar leeftijdsklasse in 2005. 
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Longaandoeningen naar sector in 2005 
Het aantal meldingen van longaandoeningen door bedrijfsartsen naar sector in 2005. 
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Oogaandoeningen naar diagnosen in 2005 
Het aantal meldingen van oogaandoeningen door bedrijfsartsen naar diagnose in 2005. 
  

  Aantal 

meldingen 

% 

Conjunctivitis 7 50 

Overige vormen van cataract 2 14 

Overige aandoeningen van oog en adnexen 2 14 

Netvliesloslating 1 7 

Visuele stoornis 1 7 

Verlies van gezichtsvermogen 1 7 

Totaal 14 100 

  

Oogaandoeningen naar beroepsgroep in 2005 
Het aantal meldingen van oogaandoeningen door bedrijfsartsen naar beroepsgroep in 2005. 
  
  Aantal 

meldingen 

% 

baliemedewerkers, lokettisten, telefonisten 4 29 

metaalbewerkers, monteurs 3 21 

vakkrachten in delfstoffenwinning en bouwnijverheid 2 14 

parlementariërs, landsbestuurders, leidinggevende beroepen zonder 

nadere aanduiding 

1 7 

directeuren kleine ondernemingen en andere managers 1 7 

technici, informatici 1 7 

hogere en middelbare landbouw- en paramedische beroepen, 

middelbare verpleegkundigen 

1 7 

bedieners fabrieksinstallaties en machines en montagemedewerkers 1 7 

Totaal 14 100 
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Oogaandoeningen naar leeftijdsklasse in 2005 
Het aantal meldingen van oogaandoeningen door bedrijfsartsen naar leeftijdsklasse in 2005. 
 
 

 

 

Oogaandoeningen naar sector in 2005 
De verdeling van het aantal meldingen van oogaandoeningen door bedrijfsartsen naar sector in 2005.  
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Neurologische aandoeningen naar diagnosen in 2005 
Het aantal meldingen van neurologische aandoeningen door bedrijfsartsen naar diagnose in 
2005. 

  

  Aantal 

meldingen 

% 

Carpale-tunnelsyndroom 49 70 

Overige aandoeningen van perifeerzenuwstelsel 5 7 

Toxische encefalopathie, OPS 4 6 

Overige mononeuropathieën 4 6 

Migraine 3 4 

Letsel van zenuw van elleboog en onderarm 1 1 

Epilepsie 1 1 

Spanningshoofdpijn 1 1 

Polyneuropathie 1 1 

Spierdystrofie en myopathie 1 1 

Totaal 70 100 
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Neurologische aandoeningen naar beroepsgroep in 2005 
Het aantal meldingen van neurologische aandoeningen door bedrijfsartsen naar beroepsgroep 
in 2005. 

  
  Aantal 

meldingen 

% 

lagere dienstverlenende en commerciële beroepen zonder nadere 

aanduiding 

10 14 

vakkrachten in delfstoffenwinning en bouwnijverheid 7 10 

administratieve medewerkers 6 9 

andere hogere en middelbare vakspecialisten 5 7 

andere handwerkers en aanverwante vakkrachten 5 7 

handwerks- en ambachtslieden zonder nadere aanduiding 4 6 

metaalbewerkers, monteurs 4 6 

machinebedieners en montagemedewerkers 4 6 

arbeiders in mijnbouw, bouwnijverheid, industrie en transpor 4 6 

elementaire beroepen zonder nadere aanduiding 3 4 

strijdkrachten zonder nadere aanduiding 2 3 

onderwijsgevenden 2 3 

modellen, verkopers, demonstratrices 2 3 

operators fabrieksinstallaties 2 3 

bestuurders auto, trein, kraan, landbouwmachine etc. en zeelieden 2 3 

directeuren kleine ondernemingen en andere managers 1 1 

hogere en middelbare technici en vakspecialisten zonder nadere 

aanduiding 

1 1 

technici, informatici 1 1 

hogere en middelbare landbouw- en paramedische beroepen, 

middelbare verpleegkundigen 

1 1 

administratieve beroepen zonder nadere aanduiding 1 1 

precisiehandwerkers, ambachtslieden, grafici 1 1 
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bedieners fabrieksinstallaties en machines en montagemedewerkers 1 1 

arbeiders in landbouw, visserij ed 1 1 

Totaal 70 100 

  

 

 

 

Neurologische aandoeningen naar leeftijdsklasse in 2005 
Het aantal meldingen van neurologische aandoeningen door bedrijfsartsen naar leeftijdsklasse 
in 2005. 
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Neurologische aandoeningen naar sector in 2005 
Het aantal meldingen van neurologische aandoeningen door bedrijfsartsen naar sector in   

2005. 
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Meldingen van kanker naar diagnosen in 2005 
Het aantal meldingen van kanker door bedrijfsartsen naar diagnose in 2005. 

 
  Aantal 

meldingen 

% 

Mesothelioom van pleura 11 73 

Maligne nieuwvorming van bronchus of long 2 13 

Ziekte van Hodgkin 1 7 

Overige maligne nieuwvormingen van huid en adnex 1 7 

Totaal 15 100 

  

 

 

Meldingen van kanker naar beroepsgroep in 2005 
Het aantal meldingen van kanker door bedrijfsartsen naar beroepsgroep in 2005.   

 
  Aantal 

meldingen 

% 

vakkrachten in delfstoffenwinning en bouwnijverheid 4 27 

bestuurders auto, trein, kraan, landbouwmachine etc. en zee 4 27 

arbeiders in mijnbouw, bouwnijverheid, industrie en transpor 3 20 

metaalbewerkers, monteurs 2 13 

precisiehandwerkers, ambachtslieden, grafici 1 7 

andere handwerkers en aanverwante vakkrachten 1 7 

Totaal 15 100 
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Meldingen van kanker naar sector in 2005 
Het aantal meldingen van kanker door bedrijfsartsen naar sector in 2005. 
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Infectieziekten naar diagnosen in 2005 
Het aantal meldingen van infectieziekten door bedrijfsartsen naar diagnose in 2005. 

  
  Aantal 

meldingen 

% 

Overige bepaalde infectieziekten 92 49 

Overige zoönosen 28 15 

Tuberculose 20 11 

Pediculose, acariasis en overige huidinfestaties 20 11 

Intestinale infectie 8 4 

Schimmelinfectie van huid en adnexen 3 2 

geen ziekte 2 1 

Overige lokale ontstekingen van huid en subcutis 2 1 

Influenza 2 1 

Ziekte van Pfeiffer 1 1 

Late gevolgen van bepaalde infectieziekten 1 1 

Allergische reactie 1 1 

Herpes simplex 1 1 

Contactdermatitis, contacteczeem 1 1 

Overige aandoeningen van huid en subcutis 1 1 

Beroepsastma 1 1 

Overgevoeligheidspneumonitis, extrinsieke allergische alveol 1 1 

Hepatitis B -acuut- -viraal- 1 1 

Totaal 186 100 

  

 

 

 

 



www.beroepsziekten.nl   Nederlands Centrum voor Beroepsziekten  Pagina  37  /  38 

P  

 

Infectieziekten naar beroepsgroep in 2005 
Het aantal meldingen van infectieziekten door bedrijfsartsen naar beroepsgroep in 2005. 

  

  Aantal 

meldingen 

% 

hogere en middelbare landbouw- en paramedische beroepen, 

middelbare verpleegkundigen 

87 47 

wetenschappelijke beroepen in de landbouw, medici en hogere 

verpleegkundigen 

19 10 

strijdkrachten zonder nadere aanduiding 17 9 

verleners van persoonlijke diensten, veiligheidsemployees 13 7 

technici, informatici 8 4 

andere hogere en middelbare vakspecialisten 6 3 

natuurwetenschappers, wiskundigen, informatici, ingenieurs 5 3 

lagere dienstverlenende en commerciële beroepen zonder nadere 

aanduiding 

5 3 

hogere en middelbare technici en vakspecialisten zonder nadere 

aanduiding 

4 2 

vakkrachten in delfstoffenwinning en bouwnijverheid 4 2 

administratieve medewerkers 3 2 

operators fabrieksinstallaties 3 2 

bestuurders auto, trein, kraan, landbouwmachine etc. en zeelieden 3 2 

elementaire beroepen zonder nadere aanduiding 2 1 

arbeiders in landbouw, visserij ed 2 1 

wetenschappelijke beroepen zonder nadere aanduiding 1 1 

economen, juristen, sociologen, theologen, etc. bibliothecarissen 1 1 

baliemedewerkers, lokettisten, telefonisten 1 1 

vakkrachten in landbouw en visserij zonder nadere aanduiding 1 1 

handwerks- en ambachtslieden zonder nadere aanduiding 1 1 

Totaal 186 100 
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Infectieziekten naar leeftijdsklasse in 2005 
 Het aantal meldingen van infectieziekten door bedrijfsartsen naar leeftijdsklasse in 2005. 
 
 

 

 

 

Infectieziekten naar sector in 2005 
Het aantal meldingen van infectieziekten door bedrijfsartsen naar sector in 2005. 
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