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Aanleiding en doel LEC-SB
Aanleiding
• Ongeveer 3000 doden per jaar door stoffengerelateerde beroepsziekten
• Commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten onder leiding van
Ton Heerts
• Advies verkenning Bruno Bruins: oprichting LEC-SB
Doel van het LEC-SB
• Ontwikkelen, bundelen, bevorderen en ondersteunen van kennis
• Preventie en vroegsignalering van beroepsziekten bevorderen door praktische, op
samenwerking gerichte, programma’s
• Verruiming van arbeidsgeneeskundige zorg (diagnose, behandeling, snelle
verwijzing, ondersteuning van arboprofessionals en hun beroepsorganisaties)
• Verzorgen en ondersteunen van de adviesrol van deskundigenpanels in het kader
van de Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB), incl.
het onderhoud en uitbreiding van de lijst van ernstige stoffen gerelateerde
beroepsziekten
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Opzet LEC-SB
• Samenwerkingsverband van NCvB en PMA, IRAS en NKAL en RIVM
• (Ondersteunend) Bureau gepositioneerd bij RIVM
• Belang van samenhang tussen kerntaken
• Draagt zorg voor deskundigenpanels ten behoeve van oordeel over
aannemelijkheid (uitvoering TSB door SVB/IAS)
• Zwaan kleef aan: samenwerking met andere instituten/organisaties
• Bestuur gezamenlijk verantwoordelijk voor werkprogramma
• Raad van Advies met stakeholders voedt Bestuur

• Wetenschappelijke borging door International Scientific Committee
• Opdrachtverlening/financiering door SZW
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Stand van zaken
• In december 2021 oplevering van:
a) Voorstel organisatie, besturing en financiering
b) Werkprogramma
c) Voorlopige lijst beroepsziekten
• Op basis van goedkeuring minister SZW, Besturen Amsterdam UMC en
Universiteit Utrecht en directieraad RIVM in eerste halfjaar van 2022
voorbereiding daadwerkelijke oprichting LEC-SB
• 1 juli 2022: start LEC-SB/inwerkingtreding TSB
• Vervolgbijeenkomsten (webinar, ronde tafel) ter verdieping van
werkprogramma en samenwerkingsprojecten daarbinnen
• NB Aanmelden nieuwsbrief via kasper.baarda@minbzk.nl
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Zijn er eerste vragen?
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LEC-SB: Voorlopig
werkprogramma
Webinar
Jos Rooijackers
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LEC-SB: voor wie?
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Meerjarig Werkprogramma
(Ernstige) Stoffengerelateerde beroepsziekten:

Afbakening: wat het LEC-SB niet doet
• Infectieziekten door beroepsmatige blootstelling aan biologische
agentia
• Re-integratie (terugkeer naar en belastbaarheid in werk) van
werkenden met een (chronische) aandoening,

die geen beroepsziekte is door blootstelling aan gevaarlijke stoffen
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Meerjarig werkprogramma LEC-SB:
Matrix voor het herkennen van witte vlekken,
signaleren van risico’s en beroepsziekten

Stoffen
(stofgroepen)

-

Jeongmoon Choi: Dialogue Lineaire, 2013
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Werkenden
potentieel blootgesteld:
populatie at risk

Gezondheidseffecten

Meerjarig werkprogramma LEC-SB:
Matrix voor het herkennen van witte vlekken,
signaleren van risico’s en beroepsziekten

Stoffen (stofgroepen)

√

?

X

- Stofeigenschappen
- Toepassing in het proces, vrijkomen of reactieproduct tijdens het proces
- Hoogte van het gemiddelde en piekblootstelling
- Nieuwe stoffen
Primaire preventie: Voorkomen door herkennen en interventie
Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en arbeidshygiënische strategie
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Meerjarig werkprogramma LEC-SB:
Matrix voor het herkennen van witte vlekken,
signaleren van risico’s en beroepsziekten

Werkenden (populatie at risk)

√

?

- Sectoren / branches
- Beroepen, functies en taken
- Zzp’ers, uitzendwerkers, seizoenarbeiders, leerlingen

Secundaire preventie: Vroegsignalering gezondheidseffecten en interventie
Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
(Aanvullende) individuele beheersmaatregelen
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X

Meerjarig werkprogramma LEC-SB:
Matrix voor het herkennen van witte vlekken,
signaleren van risico’s en beroepsziekten

√

?

X

Gezondheidseffecten

- Incidentie en prevalentie van aandoeningen
- Beroepsziekten: deel van de aandoening dat veroorzaakt wordt
door stoffen (populatie attributieve risico)
- Leeftijdscategorieën (latentietijd)
- Ernst van de aandoening (classificatie)
- Mortaliteit en morbiditeit
- Individuele en maatschappelijke ziektelast
Tertiaire preventie: Diagnostiek beroepsziekten en behandeling
Arbo-curatieve zorg
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Meerjarig werkprogramma LEC-SB:
Prioritering

Stoffen
(stofgroepen)

-

Werkenden
potentieel blootgesteld:
populatie at risk

Gezondheidseffecten

- Het aantal blootgestelde werknemers in Nederland
- De incidentie (en prevalentie) van de beroepsziekte(n) door stoffen
- De ernst van de beroepsziekte
Data-infrastructuur
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Voorlopig werkprogramma LEC-SB
Kennis/onderzoek
- Lasrook, silica en allergenen:
Omvang van de blootgestelde populatie en verspreiding over sectoren,
hoogte van de blootstelling inclusief veranderingen in de tijd
- Isocyanaten:
Effectiviteit van maatregelen,
inzicht in blootstelling in Nederland
- Pesticiden:
Causaliteit voor o.a. neurodegeneratieve aandoeningen
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Voorlopig werkprogramma LEC-SB
Preventie en vroegsignalering
Primair:
- Kwaliteit RI&E (verdieping chemische stoffen), evalueren per branche
- Ondersteuning bij de RI&E in de praktijk
- Omgang met pesticiden
- Contact dermatitis
Secundair/tertiair:
- Registratie richtlijnen beroepsziekten/Cochrane work
- Beslistabellen voor het beoordelen van de ziektelast
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Voorlopig werkprogramma LEC-SB
Arbeidsgeneeskundige zorg
- Deskundigheidsbevordering

- Opbouw netwerkstructuur voor arbocuratieve samenwerking
tussen bedrijfsartsen, medisch specialisten en arbeidshygiënisten
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Voorlopig werkprogramma LEC-SB
Uitvoering Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde
beroepsziekten (TSB)

- Uitbreiding van de lijst beroepsziekten
Bijvoorbeeld Parkinsonisme, manganisme,
cardiovasculaire aandoeningen; reprotoxische effecten

- Opbouw van een pool van panelleden

- Voorlichting, instructie en deskundigheidsbevordering van panelleden
- Uitwerken beoordeling individuele causaliteit
- Karakterisering van de (historische) blootstelling
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Samenwerking en afstemming
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LEC-SB: voor (ex-)werkenden

Longalliantie: https://www.longalliantie.nl/content/Ademnood-longziekten-als-gevolg-van-werk.pdf
https://opgelucht.nl/
https://www.arboportaal.nl/campagnes/veilig-werken-met-gevaarlijke-stoffen
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LEC-SB: Eerste lijst
ernstige
stoffengerelateerde
beroepsziekten
Webinar
Henk van der Molen

16 december 2021

Inhoud
• Aanpak eerste lijst ernstige stoffengerelateerde
beroepsziekten
• Voorlopige shortlist van ernstige stoffengerelateerde
beroepsziekten

• Idee van aantal te verwachten claims
• Afwegingskader
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Aanpak van de opzet eerste lijst
• Identificeren en selecteren lijsten beroepsziekten met ILO
als vertrekpunt
• Inventarisatie van stoffen gerelateerde beroepsziekten uit
deze lijsten
• Formuleren mogelijke indicator en ernst
• Formuleren mogelijke uitgangspunten afwegingskader

beroepsziekten
• Extrapolatie claims Duitsland naar Nederlandse situatie
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Stap 1: Bronnenonderzoek
• Inventarisatie van actuele lijsten met beroepsziekten
• Uitgangspunt de International Labour Organisation (ILO)-lijst.
• Daarnaast lijsten uit omringende EU landen (o.a. Fr, DE, DEN), EC-lijst en
IARC-lijst van werkgerelateerde kankerverwekkende stoffen.
• Criteria van verschillende lijsten
• Op basis waarvan wordt een aandoening op de lijst van beroepsziekte
gezet?
• Resultaat:
• Overzicht van lijsten stoffengerelateerde beroepsziekten, IARC-lijst van
werkgerelateerde kankerverwekkende stoffen en beroepskankers op de
IARC-lijst
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Stap 2: Inventarisatie van stoffen
gerelateerde beroepsziekten en taxonomie
Indeling van de ziektes aanwezig op de lijsten in vier categorieën:
1.

dermatologische aandoeningen,

2.

long- en luchtwegaandoeningen,

3.

neurologische aandoeningen en

4.

maligniteiten.

Er wordt uitgegaan van een specifieke medische diagnose.
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Stap 3: Selectie en prioritering
Selectie op basis van:
1.

Vóórkomen (in de Top-15 van toegekende beroepsziekten in Duitsland en
Frankrijk)

2.

Bewezen causaal verband op populatieniveau

3.

Ernst van de ziekte op individueel en maatschappelijk niveau

Resultaat:
• Short list met 15 ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten
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Stap 4: Beoordeling ernst van de ziekte
Individueel niveau
Gezondheidsschade (ernst van de stoornis), prognose van de
ziekte, verlies in kwaliteit van leven, verdiencapaciteit etc.
Maatschappelijk niveau
Prevalentie en incidentie, zorgkosten, kosten door verzuim,

arbeidsongeschiktheid en re-integratie.
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Stroomdiagram selectie
• 17 stoffen gerelateerde beroepsziekten
• 2 (asbest, mesothelioom reeds regeling)
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Voorlopige lijst met ernstige
stoffengerelateerde beroepsziekten
1.

Allergisch Contact dermatitis

2.

Irritatief Contact dermatitis

3.

Allergische Rhinitis/rhinosinusitus

4.

Niet allergische rhinitis/rhinosinusitus

5.

Allergisch astma

6.

Niet-allergisch astma

7.

COPD en emfyseem

8.

Silicose,

9.

Asbestose,

10.

Pneumoconiose

11.

Extrinsieke allergische alveolitis)

12.

Longkanker

13.

Blaaskanker

14.

Hematologische maligniteiten

15.

Neusholte- en neusbijholtekanker
Nasopharynx
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Ziektebeelden waarvoor al een
tegemoetkomingsregeling
bestaat/bestond:
1.

Asbestose

2.

Mesothelioom

3.

CTE

Afwegingskader
Categorie 1

Er is op populatieniveau sprake van een causale relatie tussen
ziekte en blootstelling én causaliteit is op individueel niveau
met voldoende zekerheid vast te stellen

Categorie 2

Er is op populatieniveau sprake van een causale relatie tussen
ziekte en blootstelling én op individueel niveau is dit niet
eenvoudig vast te stellen anders dan met een
veroorzakingswaarschijnlijkheid

Categorie 3

Er is op populatieniveau sprake van een causale relatie maar
een afweging van de causale relatie op individueel niveau is
(nog) niet vast te stellen

Categorie 4

Er is geen sprake op populatieniveau van een causale relatie
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Afwegingskader
Categorie 1

Er is op populatieniveau sprake van een causale relatie tussen ziekte en
blootstelling én causaliteit is op individueel niveau met voldoende
zekerheid vast te stellen
Op individueel niveau is een causale relatie vast te stellen op basis van één of
meer onderstaande criteria:
- Min of meer monocausale ziekte (bijvoorbeeld mesothelioom/ asbest)
en blootstelling in de werkomgeving is het meest plausibel (in
tegenstelling tot bijvoorbeeld hobbysfeer, algemeen milieu, anders);
- Ziektediagnose toont blootstelling aan (bv silicose en asbestose) en
blootstelling is plausibel op basis van anamnese;
- Bestaan van een ‘brugdiagnose, (bv asbestose bij een patiënt met
longkanker bij asbest-gerelateerde longkanker) en blootstelling is
plausibel op basis van anamnese;
- Blootstelling kan worden aangetoond door specifieke diagnostische
test/verschijnselen; bijvoorbeeld bij allergische beroepsziekten van
luchtwegen of huid (serologie, patch test) en blootstelling is
waarschijnlijk op basis van anamnese en contextuele informatie;
De minimale blootstellingseis (beroepsmatig en eventueel duur en hoogte) kan
nog afhankelijk zijn van klinische bevindingen, dit vraagt specifieke
uitwerking per ziekte.
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Afwegingskader
Categorie 2
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Er is op populatieniveau sprake van een causale relatie tussen ziekte en
blootstelling én op individueel niveau is dit niet eenvoudig vast te stellen
anders dan met een veroorzakingswaarschijnlijkheid
- Er is sprake van een multicausale ziekte (longtumoren, blaastumoren,
COPD, vormen van allergie en astma die niet onder categorie 1 vallen)
- Er is een blootstelling-respons relatie tussen de ziekte en de
blootstelling (geldt voor de meeste carcinogenen waarvoor
grenswaarden zijn afgeleid en een aantal chemische allergenen)
- Op basis van de relevante blootstellingsinformatie kan de
veroorzakingswaarschijnlijkheid worden berekend. Dit houdt in de
regel een aanzienlijke inspanning in om de blootstellingsinformatie te
reconstrueren om tot eenvoudige benaderingen te kunnen komen bij
de gevalsbeoordeling.

Ziekte

Ziekte Prioritaire
subcateg (groepen)stoffen
orie

Top 15
beroeps
ziekten

Causaliteit

Ernst

DE

F

Populatie Individueel

Individueel

Maatscha
pp

+

+

+
[11]

+
Cat. 1
[12]

+
[13]

+
[14]

Niet
Oplosmiddelen
+
allergisch Gewasbeschermings
middelen, Biociden
Schoonmaakmiddel
Silica

+

+
[15]

+/?
Cat. 1/2

+
[13]

+
[14]

Contact
Allergisch Allergenen
dermatitis
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Prioritaire stof(groepen) die tot de
beroepsziekte kunnen leiden
Shortlist beroepsziekten

Subcategorie

Contact dermatitis

Allergisch - Niet allergisch

Prioritaire
stof(groepen)
Allergenen e.a.

Rhinitis, rhinosinusitus

Allergisch - Niet allergisch

Allergenen e.a.

Astma

Allergisch - Niet allergisch - Acute irritant induced

Isocyanaten, e.a.

COPD en emfyseem

Bronchitis – COPD – Emfyseem – bronchiolitis pneumonitis
Silicose – Asbestose – Pneumoconiose – EAA –
HSpneumonitis

Metaalstof, silica e.a.

Interstitiële longziekten

Silica, asbest e.a.

Longkanker

Lasrook, Asbest, e.a.

Blaaskanker

Diesel, oplosmiddelen

Hematologische maligniteiten

Leukemie – Lymfomen – Multiple myoom - Myelode ps

Oplosmiddelen e.a.

Naso(bij)holte, nasopharynx
kanker

Houtstof e.a.

Mesothelioom (reeds regeling)

Asbest

Asbestose (reeds regeling)

Asbest
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Kennis ideeën voor preventie
• Preventief Medisch Onderzoek
• Risico communicatie
• Campagnes
• Interventie – en implementatie projecten
• Expositie dossiers
• Vroege signalering

• Individuele gevoeligheid
• …?
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Schatting TSB NL op basis van DE
Beroepsziekte

BK-nummer
ziekte

Aantallen
/1 mil. verzekerden

Asbestose

4103

45,1

396

Mesothelioom

4105

23,2

204

Longkanker door asbest

4104

18,6

164

Huidziektes (contact dermatitis)

5101

13,3

117

Silicose
Bloedafwijkingen en lymfomen door benzeen
(leukemie, Non-Hodgkin)

4101

13,0

114

1318

9,2

81

Obstructive respiratory tract diseases, allergic

4301

7,6

67

Obstructive respiratory tract diseases, toxic

4302

5,0

44

Blaaskanker door aromatische amines

1301

4,6

40

Bronchitis/Emphysema (mijnwerkers)

4111

2,8

25

Neus/bijholte Kanker (houtstof)

4203

1,7

15

Longkanker door silica

4112

1,6

14

Larynxkanker door asbest

4104

1.5

13

Huidkanker (PAK)

5102

1,3

12

Longkanker (combinatie asbest en PAK)

4114

1,0

9
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Extrapolatie naar
Nederland

Dank voor uw aandacht!

Zijn er vragen?
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