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Stap 1 Diagnose 
 

Tom (49 jaar) 
Installatie en onderhoud Grootkeukens, 11 jaar 

Acuut radiculair syndroom inclusief operatie 
3-6 maanden arbeidsongeschikt 
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Acuut 
• medische voorgeschiedenis: blanco 
• ‘… heeft het idee dat het op het werk is 

gebeurd: stond met uitgereikte arm en 
gebogen klaar om een aanrechtblad te tillen 
met een collega, collega viel voorover en 
toen schoot het erin…’ 
 Is werk de 

oorzaak, dok?  
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Stelling  
‘Een acute lumbale hernia kan een beroepsziekte zijn’ 

Eens: wel beroepsziekte Oneens: geen beroepsziekte 
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    Acute LRS en werk 

… case-control study in Connecticut during 1979-1981 
indicated that persons with jobs requiring lifting objects of more 
than 11.3 kg (25 lbs) an average of more than 25 times per day 
had over three times the risk for acute prolapsed lumbar 
intervertebral disc as people whose jobs did not involve lifting 
objects of this weight.    
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Stap 2 Werk als mogelijke oorzaak? 

Nederlandse Vereniging voor Neurologie - 2008 
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Meta-analyse klinische studies LRS & werk 

• PubMed and Embase:   3262+2654  23 studies 
 

• 12 landen: Bangladesh (1), Bulgarije (1), China (2), Kroatie (1), 
Denemarken (2), Finland (6), Frankrijk (1), Duitsland (2), Groot 
Brittannië (1),Taiwan (1), VS (4), Zweden (1) 

• 4 Cross sectioneel, 13 Case-Control & 6 Cohort 
• Cases/studie: Mediaan 200 (IQR 124-445, Totaal 10.270) 
• Risico of bias: 1 laag, 4 matig, 18 hoog 
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Werkgerelateerde risicofactoren 
Risicofactor Studies 
Functiebenaming 9 
Fysiek zwaar werk 11 
Tillen & dragen 6 
Buigen & draaien van de romp 5 
Tillen & buigen van de romp 2 
Besturen voertuig 5 
Zitten 2 
Besturen voertuig & fysiek zwaar werk 1 
Knielen 1 



Coronel Institute

Tillen en buigen romp 
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Welke andere risicofactoren… 

Risicofactor Risico 95%BI 
Fysiek zwaar werk 2,03 1,48-2,79 
Tillen & dragen 1,41 0,93-2,14 
Buigen & draaien van de romp 2,43 1,67-3,55 
Tillen & buigen van de romp 3,20 1,81-5,63 
Besturen voertuig 1,25 0,83-1,89 
Zitten 1,08 0,49-2,38 
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• het herhaald dagelijks tillen en/of dragen van lasten 
zwaarder dan 5 kg, te denken valt aan meer dan 10 jaar 
blootstelling en/of tillen en/of dragen van meer dan 2 uur 
per dag, of vaker dan 25 keer per dag 
 

• het herhaald of langdurig dagelijks buigen van de romp, te 
denken valt aan meer dan 20 graden buigen van de romp 
gedurende meer dan 1 uur per dag 

Stap 3: Tillen en buigen van de romp 
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Stap 3 Aard en niveau blootstelling 
• ‘… 40 uur per week, meestal 70-80 uur, ook veel reistijd. 
• Plaatsen nieuwe keukens, veel tillen en dragen, gebogen 

werken, op de knieën werken, bukken. Kasten aan de 
muur hangen (70-80 kg).  Boven schouderhoogte 
werken. Meestal met zijn 2-en. 

• Hulpmiddelen niet echt aanwezig. Ondersteunen met 
blokken hout bij zwaardere onderdelen. Niets voor op de 
markt 

 
 



Coronel Institute

Stap 4 Gevoeligheid en andere risico’s 
Tom: 49 jaar, 188 cm, 87 kg, rookt niet, menner paard & wagen 
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Hobby 

Besturen voertuig 1,25 0,83-1,89 
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Stap 5: Mate van werkgerelateerdheid? 
(beroepsziekte nee/ja) 

• 0-25% 
 

• 26-50% 
 

• 51-75% 
 

• 76-100% 

Causaliteitscriteria:  
Sterkte van de associatie 
Tijdsrelatie 
Dosis-respons 
Biologische plausibiliteit 
Effect reductie blootstelling       ? 
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Stap 6: 
Preventieve 

maatregelen en 
interventies 
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