
 
 
Covid-19 de meest gemelde beroepsziekte in 2021 

De meest gemelde beroepsziekten in 2021 zijn infectieziekten en luchtwegaandoeningen als gevolg van 
covid-19. Het gaat naar schatting om 88 meldingen per 100.000 werknemers. Ook overspanning en burn-
out en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat komen veel voor. De cijfers zijn het hoogst 
in de branches water- en afvalbeheer, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, industrie, 
energievoorziening, en informatie en communicatie. 

In 2021 zijn 1.866 covid-19 beroepsziekten gemeld. De covid-19 meldingen kwamen vooral uit de 
gezondheidszorg, ambulancediensten, onderwijs, brandweer, detailhandel en weg- en personenvervoer. 

In totaal hebben 750 bedrijfsartsen 4.520 beroepsziekten gemeld aan de Nationale Registratie. De meeste 
beroepsziekten werden vastgesteld tijdens de verzuimbegeleiding en het arbeidsgezondheidskundig spreekuur. 
Werkenden met een vastgestelde beroepsziekte kregen vooral preventieve adviezen op het gebied van 
behandeling of therapie, organisatie of gedrag. Bij een beperkt deel van de meldingen is werkplekonderzoek 
uitgevoerd. 

Dit blijkt uit het vandaag verschenen ‘Beroepsziekten in Cijfers 2022’ van het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten (NCvB), Public and Occupational Health, Amsterdam UMC. 

Beroepsziekten in Cijfers 2022 is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Het rapport geeft een overzicht van het aantal geregistreerde beroepsziekten, de aard 
ervan en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke 
en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beroepsziekten. 

Beroepsziekten in Cijfers 2022, zie: www.beroepsziekten.nl. 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Amsterdam UMC, locatie 
AMC. 
Telefoon (020) 566 2421 
Voor meer nieuws www.amsterdamumc.org 

  

Volg Amsterdam UMC ook op: 
Twitter: @amsterdamumc 
Facebook: Amsterdam UMC 
Instagram: amsterdam_umc 

 

Over Amsterdam UMC: 
Wij zijn Amsterdam UMC. Sinds juni 2018 zijn in Amsterdam UMC de krachten van AMC en VUmc gebundeld. 
Ruim 16.000 professionals werken hier aan goede en toegankelijke zorg.  Samen werken we aan een toekomst 
waarin we ziekten voorkomen en de beste behandelingen beschikbaar maken voor alle patiënten. De nadruk 
ligt daarbij op complexe patiëntenzorg en de hooggespecialiseerde behandeling van zeldzame aandoeningen.  
In Amsterdam UMC leiden we duizenden jonge mensen op tot arts, specialist of verpleegkundige. Onze 
onderzoekers zijn verenigd in acht onderzoeksinstituten zodat we onze ambitie gestalte kunnen geven om 
internationaal toonaangevend onderzoek uit te voeren. In Amsterdam UMC bieden we de beste academische 
patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs & opleidingen. 
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