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Inleiding 
Op 1 januari 2009 is het Peilstation Intensief Melden (PIM) van start gegaan met 181 

bedrijfsartsen. Met ingang van 1 juli zijn daar 10 nieuwe deelnemers bijgekomen. Dit is de 

eerste PIM nieuwsbrief. Veel leesplezier! 

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de meldingen die in het eerste half jaar van 2009 aan 

het peilstation zijn aangeleverd. Voor elke economische sector geven we incidentiecijfers van 

beroepsziekten aan. Eén beroepsziektecasus wordt belicht. We komen terug op de 

registratierichtlijnen voor psychische aandoeningen en de aandoeningen van het 

bewegingsapparaat. De nieuwsbrief wordt afgesloten met onze scholingsactiviteiten.  

10 juli 2009 
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Meldingen eerste half jaar 2009  
“Dit nieuwe peilstation is een zeer belangrijk initiatief om betrouwbare branche specifieke 

informatie over beroepsziekten te verkrijgen” aldus minister Donner tijdens het symposium 

van 18 juni 2009 ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van het Coronel Instituut voor 

Arbeid en Gezondheid in Amsterdam.  

 

Onderstaand worden de beroepsziektemeldingen van het eerste half jaar van 2009 toegelicht. De 

belangrijkste diagnosen en oorzaken, het aantal meldende artsen en de incidentiecijfers van 

beroepsziekten over de economische sectoren worden gerapporteerd.  

Diagnose & Oorzaak 

In het eerst half jaar van 2009 zijn via PIM 794 meldingen van beroepsziekten gedaan. Tabel 1 geeft 

een overzicht van de meest gestelde diagnosen. Overspanning en burnout vormen het grootste deel 

van de meldingen (30,3%), gevolgd door RSI van schouder en bovenarm (11,7%), 

lawaaislechthorendheid (6,5%), epicondylitis lateralis (5,5%) en posttraumatische stress-stoornis 

(3,3%). 
 

Diagnose (CAS-code) Aantal (N=794) % 

Overige aanpassingsstoornissen, surmenage (P619) / Burn out (P611) 241 30,3 

Repetitive strain injury -RSI- van schouder bovenarm (L684) 93 11,7 

Lawaaislechthorendheid (H620) 52 6,5 

Epicondylitis lateralis (L694) 44 5,5 

Posttraumatische stress-stoornis (P620) 26 3,3 

Overige aandoeningen 338 42,6 

Tabel 1 Gemelde diagnosen in periode januari t/m juni 2009 

Tabel 2 geeft een overzicht van de meest gestelde oorzaken. Problemen in de werkrelaties is de 

meest gemelde oorzaak van de beroepsziekten (10,6%), gevolgd door inhoudelijke 

werkbelasting/werkhoeveelheid (9,9%), dragen en tillen van lasten (8,1%), dynamische 

werkhoudingen (7,9%), geluid (7,4%) en repetitief werk (7,4%). 

 

Oorzaak (blootstelling) Aantal (N=794) % 

Werkrelaties, sociale steun, pesten, arbeidsconflict 84 10,6 

Inhoudelijke werkbelasting, werkhoeveelheid, monotoon werk 79 9,9 

Dragen en tillen van lasten 64 8,1 

Dynamische werkhoudingen, bewegingen 63 7,9 

Geluid 59 7,4 

Repetitief, monotoon werk 59 7,4 

Overige aandoeningen 386 48,6 

Tabel 2 Gemelde oorzaken in periode januari t/m juni 2009 
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Meldende artsen en incidentie per economische sector 
In Figuur 1 is het aantal meldende artsen per economische sector weergegeven. In totaal 181 artsen 

hebben één of meer economische sector als zorgpopulatie. Alle economische sectoren zijn 

vertegenwoordigd. De gezondheidszorg (103 artsen), industrie (94 artsen), vervoer en opslag (69 

artsen) zijn het best gerepresenteerd in dit peilstation. Extraterritoriale organisaties (3 artsen), 

winning van delfstoffen (5 artsen), en productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom/ gekoelde 

lucht (7 artsen) zijn tot op heden het minst vertegenwoordigd. 

Figuur 1 Aantal meldende artsen per economische sector 

 

In Figuur 2 (incidenties > 100 per 100.000 werknemers) en Figuur 3 (incidenties < 100 per 100.000 

werknemers) zijn de incidenties van de beroepsziektemeldingen over het eerste half jaar van 2009 

verdeeld over de economische sectoren weergegeven. Voor sommige sectoren is zowel de 

zorgpopulatie als het aantal meldingen nog gering, waardoor de incidentiecijfers met voorzichtigheid 

dienen te worden geïnterpreteerd.  

 

Als voorbeeld, 157 meldingen kwamen uit de gezondheidszorg (incidentie: 124 per 100.000 

werknemers). Van deze meldingen uit de gezondheidszorg bestond 57% uit verplegende of 

verzorgende beroepen. Uit deze sector was de top 5 van de oorzakelijke blootstellingen: 

traumatische ervaringen (13,4%), inhoudelijke werkbelasting/werkhoeveelheid (12,1%), dynamische 

werkhoudingen (9,6%), virussen (8,3%), problemen in de werkrelaties (8,3%) en bacteriën (7,6%). 

De gegevens geven inzicht in het vóórkomen van beroepsziekten in deze branche. Ook zijn meer 

gedetailleerde gegevens beschikbaar over de oorzaken van deze beroepsziekten, waarmee 

gerichter beleid, onderzoek en preventieve activiteiten mogelijk worden. 
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Figuur 2 Incidenties van beroepsziektemeldingen per sector over januari t/m juni 2009 (incidenties 

van > 100 per 100.000 werknemers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Incidenties van beroepsziektemeldingen per sector over januari t/m juni 2009  

(incidenties van < 100 per 100.000 werknemers) 
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Casus uit PIM workshop 
 

Verkorte casus van een deelnemer aan de PIM workshop, toegelicht aan de hand van het 

vijfstappenplan voor het vaststellen van beroepsziekten.  

 

Op 7-1-09 is een 48 jarige secretariële medewerkster uitgevallen, werkzaam op de afdeling verkoop. 

 

Stap 1   Klinische diagnostiek 

Al langere tijd klachten van moeheid, boosheid, concentratieverlies; opnemen van informatie zoals 

krant lezen lukt niet. Diagnose burnout. 

 

Stap 2   Vaststellen relatie met werk 

Werkdruk is fors toegenomen. Collega is ziek geworden, moest dat werk erbij doen. De hoeveelheid 

werk is toegenomen. Daarnaast is de aansturing door de leidinggevende slecht in de beleving van de 

betrokkene. Leidinggevende geeft geen prioriteiten aan, laat betrokkene aan haar lot over. 

Regelmogelijkheden zijn verminderd: er is sprake van een reorganisatie, momenteel is men het 

secretariaat opnieuw aan het indelen. Sociale relaties geven knelpunten: conflict met uitzendkracht 

die van alles declareert voor zichzelf, hetgeen niet gebruikelijk is. Leidinggevende accepteert dat 

waardoor ook de werkrelatie met die leidinggevende is vertroebeld.  

 

Stap 3   Vaststellen van de aard en het niveau van de oorzakelijke blootstelling 

a. Werkdruk is verhoogd, conflict met leiding en collega, reorganisatie van het secretariaat. 

b. Fors hogere workload (werk mee naar huis, in het weekend). 

c. Eerste klachten zijn in november 2008 ontstaan, uitval 10-12-08 met fysieke klacht, daarna 

uitval 7-1-09 met psychische klachten. Begin oktober 2008 is collega ziek geworden 

waardoor betrokkene moest waarnemen.  

d. Niet bekend of collega’s psychische klachten hebben. 

e. Nieuwe leidinggevende geeft aan dat waarneming erg veel extra werk opleverde voor 

betrokkene. 

f. Oude leidinggevende bagatelliseert problemen van werkhoeveelheid en problemen met 

uitzendkracht. Nieuwe leidinggevende na reorganisatie heeft werk anders ingericht en 

probleem aangekaart bij bedrijfsarts.  

 

Stap 4   Nagaan van andere mogelijke verklaringen en de rol van de individuele gevoeligheid. 

Betrokkene is 1-3-1993 in dienst getreden. In totaal 10 keer arbeidsongeschikt geweest. Nooit 

vanwege psychische klachten. Altijd kort verzuim. Tien jaar geleden echtscheiding die af en toe 

opspeelt in relatie met kinderen, maar dit is een goed te hanteren life event. In positieve zin 

betrokken bij werk, geen overmatig verantwoordelijkheidsgevoel. Geen workaholic. Geen overmatige 

blootstelling aan psychosociale risico’s buiten het werk. Geen sprake van individuele psychische 

gevoeligheid.  

 

Stap 5  Conclusie 

De ziekte is in overwegende mate veroorzaakt door arbeid of arbeidsomstandigheden, dus gemeld 

als beroepsziekte. 
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Psychische beroepsziekten 
Karen Nieuwenhuijsen, consulent arbeidsgebonden psychische aandoeningen van het NCvB 

 

Velen van jullie hebben de afgelopen maanden deelgenomen aan de PIM workshops. Ik verzorgde 

bij de meeste workshops het plenaire gedeelte over de registratierichtlijnen voor psychische 

beroepsziekten. Voor mij was dat elke keer weer een leerzame ervaring. Jullie ervaringen en vragen 

hielpen mij bij het aanscherpen van mijn denken over psychische beroepsziekten. Veel vragen 

kwamen bij meerdere workshops terug. Deze heb ik daarom gebundeld. 

 

1) In de registratierichtlijn burnout/overspanning staat dat er pas na 6 maanden verzuim 

sprake kan zijn van een burnout, klopt dat wel? 

Antwoord: Dit criterium uit de oude registratierichtlijn past inderdaad niet meer bij de huidige 

inzichten. In de herziene richtlijn wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen 

overspanning/surmenage (P619) en chronische overspanning/burnout (P611). Het 6 maanden 

verzuim criterium is hiermee komen te vervallen. Hiermee sluiten we beter aan de NVAB richtlijn die  

de term burnout ook niet meer hanteert en geen onderscheid maakt in het beleid bij de beide 

beelden.  

 

2) Hoe lang moet een werknemer verzuimen voordat ik de beroepsziekte „overspanning‟ 

meldt? 

Antwoord: Stap 1 bij het beoordelen van een beroepsziekte is altijd de klinische diagnostiek. Bij de 

klinische diagnostiek van overspanning sluit het NCvB aan bij de NVAB richtlijn. Daarin wordt gesteld 

dat voor de diagnose overspanning er sprake moet zijn van functioneringsproblemen. Daarmee zou 

strikt genomen een verzuim van 1 dag al als beroepsziekte kunnen worden aangemerkt. Veel 

bedrijfsartsen zullen er echter voor kiezen pas na langer verzuim te melden, bijvoorbeeld na het 

afsluiten van een episode (zie vraag 5).  

 

3) Ik vind de term „beroepsziekte‟ niet zo goed passen bij psychische aandoeningen waar de 

oorzaak altijd een samenspel is van persoonlijkheid, privé- en werkomstandigheden. Hoe kan 

ik dan een psychische aandoening alleen aan het werk wijten? 

Antwoord: Bij het NCvB hechten wij van oudsher aan de term ‘beroepsziekte’. Maar wij weten dat er 

bij de meeste beroepsziekten, en dat geldt zeker voor psychische beroepsziekten, er meerdere 

factoren een rol spelen. De definitie die wij hanteren voor een beroepsziekte is dan ook ‘voor meer 

dan 50% door het werk veroorzaakt’. Wij merkten in de workshops dat veel bedrijfsartsen dan liever 

spreken van ‘werkgerelateerdheid’ of ‘beroepsgerelateerdheid’, zeker naar werknemer en werkgever 

toe. Daar is natuurlijk niets op tegen. 

 

4) Hoe weeg ik nu bij een werknemer met een psychische aandoening de persoonlijkheid, 

privé- en werkfactoren? 

Antwoord: Dit is wat mij betreft de meest lastige vraag en ik heb dan ook geen pasklaar antwoord. 

Wel zijn er tijdens de workshops wat tips naar voren gekomen. Allereerst wil ik benadrukken dat elke 

bedrijfsarts een professionele afweging maakt die niet te vangen is in registratierichtlijnen en 

beslisregels. Maar er zijn natuurlijk wel enkele hulpmiddelen/tips. 

 

 In de registratierichtlijnen staan de werkfactoren genoemd waarvoor op dit moment bewijs is 

in de literatuur dat ze een psychische aandoening (mede) kunnen veroorzaken. De 

beslisregels kunnen een hulpmiddel zijn bij de beoordeling.  

 Een andere tip is om de tijdslijn van de gebeurtenissen goed op een rij te zetten. Belangrijke 

vragen die je jezelf kunt stellen zijn: heeft deze werknemer met deze persoonlijkheid lang 

goed gefunctioneerd op het werk? Zo ja, dan is de persoonlijkheid vaak geen reden om af te 

zien van de diagnose beroepsziekte. Bedenk verder goed wanneer de klachten zijn 

begonnen, verminderd en verergerd en wat er in die periodes zowel op het werk als privé 

aan belastende factoren of veranderingen waren.  

 Maak gebruik van de helpdesk op www.beroepsziekten.nl 

http://www.beroepsziekten.nl/
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5) Juist bij psychische beroepsziekten kom ik er pas na enkele weken of maanden achter dat 

een werknemer toch juist wel of juist geen beroepsziekte heeft. Hoe ga ik daarmee om? 

Antwoord: Bij een vermoeden van een beroepsziekte is het ook goed om pas na verloop van tijd te 

melden. U kunt dus gerust enkele weken of maanden wachten totdat alle aspecten van de casus 

uitgekristalliseerd zijn. 

 

Lage rugklachten als beroepsziekte  
Paul Kuijer, consulent arbeidsgebonden aandoeningen bewegingsapparaat van het NCvB 

 

Het aantal beroepsziektemeldingen voor de rug is de laatste twee jaar sterk gestegen: in 2008 zijn 

het 1.144 beroepsziektemeldingen. Dit is een toename van 38% ten opzichte van 2007 en 95% ten 

opzichte van 2006. De registratierichtlijn aspecifieke lage rugklachten (D004) is bedoeld om het 

melden van deze klacht als beroepsziekte te vergemakkelijken. De registratierichtlijn is gebaseerd op 

een systematische literatuurstudie, een klinisch beslismodel en nationale en internationale 

expertbijeenkomsten. De registratierichtlijn is in 2005 door het NCvB geaccordeerd. 

 

De fysieke risicofactoren, waarvoor wetenschappelijk bewijs is, zijn:  tillen, buigen en/of draaien van 

de romp en hele lichaamstrillingen. Langdurig zitten en duwen of trekken zijn geen risicofactoren.  

 

De blootstelling kan worden bepaald op basis van de anamnese. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt 

van aanvullende gegevens zoals productienormen, RI&E, werkplekonderzoek of trillingsgegevens. 

Sommige experts gebruiken in hun RI&E de criteria zoals die geformuleerd zijn in de 

registratierichtlijn. Trillingsgegevens van diverse voertuigen zijn te vinden via de ‘enter’ knop 

onderaan de website http://www.ispesl.it/vibrationdatabase/lineeguida.asp?lang=en 

De klacht kan als beroepsziekte worden gemeld als:  

 Kans op arbeidsgerelateerdheid op basis van het Instrument Arbeidsgerelateerdheid 

Aspecifieke Lage Rugklachten > 50%, of 

 NIOSH tilindex > 2, of  

 Lichaamstrillingen > 1,15 m/s
2 

gemiddeld over een 8-urige werkdag 

 

Natuurlijk blijft de registratierichtlijn een hulpmiddel. Een bedrijfsarts meldde een casus van een 60 

jarige pijpfitter in de scheepsmetaal die het grootste deel van de werkdag in gebogen en gedraaide 

houdingen in scheepswanden werkte. De registratierichtlijn stelt dat op basis van alleen buigen en/of 

draaien van de romp – in tegenstelling tot tillen of lichaamstrillingen – er geen sprake kan zijn van 

een beroepsziekte. Doordat de blootstelling van de pijpfitter vele malen hoger was dan zoals vermeld 

in de registratierichtlijn voor buigen en/of draaien van de romp, is de aandoening toch als 

beroepsziekte gemeld.    

 

Tot slot, de tiltechniek ‘door de knieën’ in plaats van ‘door de rug’ resulteert niet in een lagere 

belasting van de rug. Tiltrainingen zijn helaas ook niet effectief als preventieve maatregel tegen 

rugklachten. Waarschijnlijk is het beter om met technische en organisatorische maatregelen de 

tiltactiek te verbeteren. Bijvoorbeeld, de werkhoogte optimaliseren of tillen elimineren. Lichamelijk 

actief zijn is de best bewezen effectieve maatregel om rugklachten te voorkómen. 

 

http://www.ispesl.it/vibrationdatabase/lineeguida.asp?lang=en
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Meldingsprocedure 

Meldingsprocedure: altijd melden via website NCvB 

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat alle PIM-artsen geacht worden alle beroepsziekten te melden 

via het elektronisch meldingsformulier beroepsziekten op de website van het NCvB. 

Dit geldt dus ook voor de PIM-artsen die aangesloten zijn bij arbodiensten die vanuit een eigen 

database beroepsziekten melden of via de Stichting Arbouw de beroepsziekten melden. Om 

dubbelmelding te voorkomen wordt een PIM-melding die op een van de laatstgenoemde manieren 

binnenkomt door het NCvB namelijk niet geregistreerd. 

N.B.: In juli 2009 willen wij ook weer de aard en omvang van uw werknemerspopulatie checken. Wij 

vragen hiervoor uw medewerking! 

 

Vraag & antwoord 
 

Vraag 1: Kan je eenzelfde beroepsziekte meerdere keren melden? 

Antwoord: Ja, als een aandoening is genezen en dezelfde aandoening komt bij dezelfde persoon 

terug kan er formeel weer sprake zijn van een beroepsziekte. Twee voorbeelden: slechthorendheid 

door het werk geneest niet en kan je niet nog een keer als beroepsziekte melden voor dezelfde 

persoon; epicondylitis lateralis kan genezen zijn en toch weer terugkeren als gevolg van oorzakelijke 

factoren in het werk. Je kan altijd een toelichting bij de melding in het vrije veld geven, waarbij je 

aangeeft dat je eenzelfde beroepsziekte bij dezelfde persoon meer keren hebt gemeld. 

 

Vraag 2: Onder welke economische sector valt uitzendwerk? 

Antwoord: Bij het melden van de een beroepsziekte wordt uitgegaan van de economische activiteit 

die de werknemer uitvoert. Een uitzendkracht die werkzaamheden in de horeca uitvoert (‘verschaffen 

van accommodatie en maaltijden’), valt dus bij de melding van een beroepsziekte onder de 

economische sector van horeca. Het is wel aan te bevelen om in het vrije veld te omschrijven dat het 

om uitzendwerk gaat. 

 

Vraag 3: Wie mogen er beroepsziekten melden? 

Antwoord: Volgens de Nederlandse wetgeving moeten bedrijfsartsen (en Arbodiensten) 

beroepsziekten melden. Verzekeringsartsen in de arborol hebben de mogelijkheid om 

beroepsziekten te melden. 

 

Vraag 4: Hoe stel je een beroepsziekte vast?  

Antwoord: Het vaststellen van een beroepsziekte is uiteindelijk de professionele afweging van de 

bedrijfsarts. Echter het vijfstappenplan (diagnose > relatie met werk > blootstelling > factoren buiten 

werk > beoordeling) en het gebruik van registratierichtlijnen kunnen behulpzaam zijn bij dit 

afwegingsproces. Het stappenplan en de registratierichtlijnen zijn in te zien en te downloaden op 

onze vernieuwde website (http://www.beroepsziekten.nl/). 

 

Vraag 5: Waarom is het belangrijk om een beroepsziekte vast te stellen?  

Antwoord: Het vaststellen van beroepsziekten in Nederland heeft een preventief oogmerk. Door 

inzicht in het vóórkomen van beroepsziekten kunnen zowel op individueel, branche als nationaal 

niveau gerichte acties ter diagnosticering, behandeling en preventie van beroepsziekten worden 

ondernomen. 
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Scholing 
De eerste PIM workshop zit er voor alle belangstellenden op. Tien workshops zijn er geweest 

waaraan 136 bedrijfsartsen hebben deelgenomen (71%). Er zijn 132 enquêtes na afloop van de PIM 

workshop ingevuld. Na de startbijeenkomst eind 2008 en de workshop van voorjaar 2009 is daarmee 

de kop eraf van het PIM scholingstraject. 

 

In tabel 3 is de waardering van de deelnemers (N=132) over de PIM workshop weergegeven. Het 

merendeel van de deelnemers vindt de onderwerpen interessant en relevant voor de praktijk. De 

voorkennis om deel te nemen werd door allen als voldoende beschouwd. Bijna 96% geeft aan dat de 

kennis over beroepsziekten is toegenomen. 

 

Wat vindt u van deze 

PIM workshop? 

Zeer eens Eens Noch eens, 

noch 

oneens 

Oneens Zeer 

oneens 

Interessant 56,1 % 43,9 % 0 % 0 % 0 % 

Relevant voor praktijk 15,2 % 73,5 % 9,1 % 2,3 % 0 % 

Voorkennis voldoende 58,3 % 41,7 % 0 % 0 % 0 % 

Kennis toegenomen 41,7 % 53,8 % 4,5 % 0 % 0 % 

Tabel 3 Waardering deelnemers (N=132; incl.6 nieuwe deelnemers) over PIM workshops in 2009 

 

Hoe gaan we verder? 

In het najaar is er voor alle PIM deelnemers een plenaire scholingsbijeenkomst op vrijdagmiddag 6 

november 2009, in Amsterdam. We presenteren de epidemiologische resultaten van een groot deel 

van dit eerste PIM-jaar: jullie meldingen! 

 

In het eerste deel van de middag gaan we met Paul Kuijer en Karen Nieuwenhuijsen door op de 

onderwerpen van de workshop: lage rugklachten en psychische klachten. We richten ons dan 

specifiek op de mogelijkheden om te interveniëren. Wat kan je doen? 

Het tweede deel van de middag is gericht op de advisering van werkgever en werknemer. Teus 

Brand zal tips geven uit zijn praktijk en daarbij ook ingaan op het onderwerp: zwangerschap en werk. 

Met een AMC bedrijfsarts en één van zijn patiënten kijken we naar ‘Hoe vertel ik het de werknemer’ 

en ‘Hoe vertel ik het de (zijn/haar) werkgever’. We sluiten af met een paneldiscussie. 

 

En wat zijn de plannen voor 2010? 

In het voorjaar van 2010 houden we de tweede reeks workshops. Nu niet alleen in Amsterdam, maar 

ook twee keer in Zwolle en twee keer in Eindhoven.  

De opzet kent (weer) drie onderdelen:  

 inhoudelijke verdieping in registratierichtlijnen, waarbij we ons richten op minder vaak       

voorkomende, maar wél belangrijke aandoeningen als beroepsgebonden longaandoeningen   

en kanker. 

 uitwisseling en bespreking van eigen casuïstiek van de deelnemers. Leren van elkaar en   

afspraken maken hoe het beter kan. 

 en als derde onderdeel: PIM nieuws. 

 

We hopen dat jullie allemaal mee blijven doen met de PIM scholingsprogramma’s. De start was 

goed! 


