Update Europese lijst van Beroepsziekten
Op 19 september 2003 heeft de Europese Commissie hierover een aanbeveling gedaan. Het gaat
over ‘wetenschappelijk erkende beroepsziekten die voor schadeloosstelling in aanmerking kunnen
komen en waarvoor preventieve maatregelen moeten worden getroffen (annex 1). Daarnaast
bestaat een lijst van internationaal meer omstreden beroepsziekten waar ook aandacht voor wordt
gevraagd (annex 2). Het is de bedoeling dat de lidstaten het gebruik van deze lijst van
beroepsziekten in hun wet- en regelgeving gaan opnemen. Ook de melding van deze
beroepsziekten en onderzoek naar het voorkomen van ziekten van annex 2 en arbeidsgebonden
stoornissen van psychosociale aard dient te worden geëntameerd.
De nieuwe aandoeningen die in de Europese lijst van beroepsziekten (annex 1) staan opgenomen
zijn in tabel 1 vermeld. Het voornemen bestaat het komend jaar registratierichtlijnen bij deze nieuwe
ziektes op de lijst te ontwikkelen. Eind 2006 dienen de lidstaten de Commissie te informeren over de
maatregelen die ze hebben getroffen om aan deze aanbeveling gevolg te geven.

Tabel 1: Nieuwe ziektes op de Europese lijst van Beroepsziekten (Annex 1)
Door de volgende chemische agentia veroorzaakte ziekten:
• 132 Salpeterzure esters
• 133 Waterstofsulfide
• 135 Door niet onder andere posten opgenomen organische oplosmiddelen veroorzaakte
encephalopathieën
• 136 Door niet onder andere posten opgenomen organische oplosmiddelen veroorzaakte
polyneuropathieën.
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Door het inademen van niet onder andere posten opgenomen stoffen en agentia veroorzaakte
ziekten
304.06 Allergisch astma, veroorzaakt door de inademing van als zodanig erkende en aan het
soort werk inherente allergenen
304.07 Allergische rhinitis, veroorzaakt door de inademing van als zodanig erkende en aan het
soort werk inherente allergenen
306 Fibrotische aandoeningen van de pleura, met longfunctiestoornissen, veroorzaakt door
asbeststof
307 Chronisch obstructieve bronchitis of emfyseem bij mijnwerkers
308 Longkanker, veroorzaakt door de inademing van asbeststof
309 Bronchopulmonale aandoeningen ten gevolge van stof of rook van aluminium of
verbindingen daarvan
310 Bronchopulmonale aandoeningen, veroorzaakt door stof van thomasslakken

Infectie- en parasitaire ziekten
• 407 Andere door het werk veroorzaakte infectieziekten van het personeel dat zich bezighoudt
met preventie, gezondheidszorg, hulp aan huis en andere soortgelijke werkzaamheden
waarvoor een bewezen infectierisico bestaat.
Door fysische agentia veroorzaakte beroepsziekten
• 506.11 Bursitis pre- en infrapatellaris
• 506.12 Bursitis olecrani
• 506.13 Bursitis van de schouder
• 506.45 Carpale-tunnel syndroom

Tabel 2: Nieuwe ziektes op de Europese lijst van Beroepsziekten (Annex 2)
Door de volgende chemische agentia veroorzaakte ziekten:
• 2. 160 Siliciumdioxyde
• 2. 170 Niet onder andere posten opgenomen polycyclische aromatische waterstoffen
• 2.190 dimethylformamide
Door het inademen van niet onder andere posten opgenomen stoffen en agentia veroorzaakte
ziekten
• 2.303 Bronchopulmonale aandoeningen en kanker ten gevolge van blootstelling aan: roet, teer,
bitumen, pek, antraceen en verbindingen daarvan, minerale oliën en vetten
• 2.307 Aandoeningen van de ademhalingswegen, in het bijzonder astma, veroorzaakt door niet
in bijlage 1 opgenomen irriterende stoffen
• 2.308 Kanker van het strottenhoofd, veroorzaakt door de inademing van asbeststof
Door fysische agentia veroorzaakte beroepsziekten
• 2.502 Discopathie van de dorsolumbale wervelkolom als gevolg van herhaalde verticale
lichaamtrillingen
• 2.503 Noduli van de stembanden door intensief beroepsmatig stemgebruik
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