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Samenvatting 

 

Naar schatting overlijden jaarlijks in Nederland ruim 3.000 mensen door factoren op het werk. 

De belangrijkste ziektecategorieën bij sterfte door werk zijn: kanker (1.350), hart- en 

vaatziekten (800) en longaandoeningen (570). Ook komen jaarlijks in Nederland ongeveer 

200 miskramen voor als gevolg van het werk van één van de ouders.  

 

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten heeft een schatting gemaakt van het aantal 

mensen dat jaarlijks overlijdt als gevolg van ongunstige arbeidsomstandigheden. Het exact 

benoemen met naam, beroep en geboortedatum is slechts in een beperkt aantal gevallen 

mogelijk: alleen bij hen die getroffen zijn door een dodelijk arbeidsongeval, bij sommige 

beroepsgerelateerde longaandoeningen en -infectieziekten en bij kanker door het vroegere 

werk met asbest. Bij de meeste gevallen van sterfte door beroepsziekten is de relatie tot werk 

minder eenduidig. Slachtoffers blijven doordoor anoniem en onbenoemd in de grote groep 

overledenen aan ziekten die door meerdere factoren –waaronder werk - worden veroorzaakt,. 

De extra sterfte door beroepsziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen in Nederland kan 

daarom slechts geschat worden.  

Uit arbeidsepidemiologische studies uit verschillende landen is het percentage 

werkgebondenheid als oorzaak van verschillende specifieke ziekten bepaald; vervolgens is dit 

toegepast op ziektenpecifieke sterftecijfers van het CBS en het RIVM. Door meer precieze 

schattingen op basis van recente gegevens, vooral bij hart- en vaatziekten door werk en door 

nieuwe inzichten komt de schatting wat hoger uit dan bij eerdere schattingen (Popma, 2005). 

 

Ook al betreft het schattingen met een ruime onzekerheidsmarge, duidelijk is dat er sprake is 

van een serieus probleem. Sterfte door werk is een teken van een falend 

arbeidsomstandighedenbeleid. De meeste van deze sterftegevallen hadden voorkomen kunnen 

worden. Lastig bij de koppeling met preventiebeleid is dat sommige gevallen van 

beroepsziekte zich pas tientallen jaren na de blootstelling openbaren, zoals bij asbest. Bij 

sommige dodelijke beroepsziekten, zoals hart- en vaatziekten door stress of ploegendienst, en 

bij dodelijke arbeidsongevallen is het tijdpad korter en zijn resultaten van preventie eerder 

zichtbaar.  

 

In dit rapport worden aanbevelingen gedaan om beroepsziekten beter te signaleren en meer te 

leren van beroepsziekten. Het begint bij beter inzicht in de aard en omvang van het probleem. 

Meer melding door slachtoffers is daarbij noodzakelijk, evenals beter gevalsonderzoek. 

Gevalsonderzoek betreft een combinatie van medische expertise en deskundigheid op het 

gebied van arbeidsomstandigheden. Oorzaken kunnen hierdoor preciezer in kaart worden 

gebracht, waarna preventieve maatregelen kunnen worden getroffen. Ook pleit het Nederlands 

Centrum voor Beroepsziekten voor arbovigilantie: een systeem om nieuwe arbeidsrisico‟s 

eerder in beeld te krijgen. Anticiperen op nieuwe risico‟s bij het werken is belangrijk; zo moet 

nu al gedacht worden aan een „early warning system‟ voor klachten bij het werken met 

synthetische nanodeeltjes.  

 

„Mourn for the deaths; fight for the living’ is terecht het motto op Workers Memorial Day op 

28 april.
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1. Inleiding 

 

De International Labour Organization (ILO) heeft 28 april uitgeroepen tot Workers Memorial 

Day. Ieder jaar wordt wereldwijd stilgestaan bij hen die getroffen worden door dodelijke 

bedrijfsongevallen en beroepsziekten. In Nederland besteedt de vakbeweging aandacht aan 

deze dag in de vorm van een bijeenkomst en een oproep tot „decent work‟. Dit jaar is het 

thema „Emerging risks and new patterns of prevention in a changing World of work‟ (ILO, 

2010). Het benoemen van het aantal dodelijke slachtoffers door werk geeft de urgentie 

duidelijk weer. Het aantal dodelijke slachtoffers is een maat voor de ernst en omvang van het 

probleem. Daarbij worden precieze en ruwe schattingen gemaakt. Soms zijn er 

onderschattingen die het probleem bagatelliseren of vindt overschatting plaats uit politieke of 

opportunistische redenen. 

 

Internationale vergelijking 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in het „Global Burden of Disease‟- 

programma de wereldwijde „last‟ van beroepsziekten in kaart gebracht. Naar schatting 

overlijden jaarlijks wereldwijd circa 2 miljoen werkenden als gevolg van 

werkomstandigheden. Tweederde hiervan zijn mannen. De belangrijkste werkgerelateerde 

ziekten wereldwijd zijn kanker (32%), hart- en vaatziekten (26%) en beroepsinfectieziekten 

(16%)
 
(Hamalainen et al, 2007

i
) 

In Nederland heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek 

gedaan naar de ziektelast van ongunstige arbeidsomstandigheden (Eysink et al 2007
ii
). De 

totale ziektelast als gevolg van ongunstige arbeidsomstandigheden wordt geschat op 2-4% van 

de totale ziektelast in Nederland.  

 

Aantallen 

Hoeveel mensen overlijden als gevolg van ongezonde arbeidsomstandigheden is niet bekend. 

Alle dodelijke arbeidsongevallen worden geregistreerd. In Nederland vinden jaarlijks 

ongeveer 100 arbeidsongevallen met dodelijke afloop plaats, vooral in de sectoren 

bouwnijverheid (31%), landbouw en visserij (19%) en de industrie (19%) (Bron: CBS-NND). 

Beroepsmilitairen die overlijden vormen een aparte categorie en zijn hier niet in opgenomen. 

Ook bij sommige overlijdensgevallen door ziekte is duidelijk dat blootstelling aan stoffen op 

het werk de oorzaak is; dit geldt bijvoorbeeld voor het mesothelioom, een kankersoort die het 

gevolg is van blootstelling aan asbest. Bij de meeste gevallen van sterfte door beroepsziekten 

is de relatie minder eenduidig, waardoor ze anoniem zijn: de gevallen blijven onbenoemd in 

de grote groepen ziekten die door meerdere factoren worden veroorzaakt, waarvan het werk er 

één is. De extra sterfte door beroepsziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen in Nederland 

kan daarom slechts geschat worden. Directe statistieken ontbreken, met uitzondering van 

mesothelioom door asbest. In doodsoorzakenstatistieken ontbreken gegevens over beroep of 

werkomstandigheden.  

 

Oorzaken 

Oorzaken van ziekten zijn niet altijd eenduidig. Vaak is sprake van een complexe causale 

keten waarbij verschillende risicofactoren in combinatie met een erfelijk bepaalde aanleg 

(„gene-environmental interaction‟) bepalen of een ziekte tot ontwikkeling komt. Werk is één 

van die risicofactoren („ziekteaanzet‟) die via verschillende ziektemechanismen tot bepaalde 

ziektebeelden kunnen leiden. De wisselwerking tussen „exogene‟ factoren als 

werkomstandigheden en „endogene‟ factoren als erfelijkheid bepaalt of een ziekte zich 

http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/letsels-en-vergiftigingen/arbeidsongevallen/omvang/%09%09%09#reference_6294
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openbaart. Mackenbach (2010) geeft hierover een interessante beschouwing waarbij hij focust 

op „vermijdbare ziekten‟, waartoe hij ook beroepsziekten rekent. 

Het leggen van een relatie tussen sterfte aan ziekte en een vroegere beroepsmatige 

blootstelling is lastig. Het na-ijleffect van beroepsziekten varieert: bij infectieziekten gaat het 

om weken tot maanden, bij hart- en vaatziekten om dagen tot jaren; bij kanker door werk is er 

een langdurig na-ijleffect van tien tot veertig jaar. Door registraties en koppeling van 

gegevensbestanden in epidemiologisch onderzoek kan de relatie op groepsniveau worden 

gelegd.  

 

Registraties 

De eerste statistieken over werkgebonden sterfte dateren van 150 jaar terug. In het Verenigd 

Koninkrijk bestaat een lange traditie in de registratie van doodsoorzaken. Op het 

doodsoorzakenformulier is vermelding van het beroep verplicht. Elke tien jaar verschijnt een 

overzicht van de ‟Occupational Mortality‟ (Coggon et al, 2009), waarin statistische verbanden 

worden gelegd. Dit vormt een uiterst bruikbare bron van informatie die in de Engelse 

epidemiologische traditie goed wordt uitgebuit: eenmaal per tien jaar worden deze gegevens 

door vooraanstaande epidemiologen geanalyseerd. 

http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/occmort1009.pdf 

 

In Nederland worden beroepen niet vermeld bij registratie van doodsoorzaken of bij ziekten 

zoals kanker en infectieziekten en zelfs niet bij afkeuring door arbeidsongeschiktheid. Ook de 

nationale beroepsziekteregistratie in Nederland geeft weinig steun bij onderzoek naar sterfte 

door werk. Die registratie is gebaseerd op meldingen van bedrijfsartsen en is daardoor 

beperkt. Veel beroepsziekten onttrekken zich aan het blikveld van bedrijfsartsen; dit geldt 

zeker voor beroepsziekten die zich na afloop van het werkzame leven openbaren, zoals bij 

kanker door werk vaak het geval is.  

 

Koppeling van gegevensbestanden 

Om beter inzicht in de relatie tussen ziekte en werk te krijgen zou het handig zijn om 

gegevens van vroegere blootstelling van werkenden te koppelen aan gegevens van 

ziekteregistraties nu. Uitvoering van follow-up onderzoek is in Nederland moeilijk uit te 

voeren in verband met privacywetgeving.  

In Scandinavische landen zijn er weinig beperkingen voor het koppelen van 

gegevensbestanden aan de hand van persoonlijke identificatie codes. Zo zijn recent voor alle 

inwoners van Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden beroepsgegevens 

gekoppeld aan gegevens uit de kankerregistraties (Pukkola et al 2009. Tijdens de volkstelling 

van 1960, 1970, 1980 en 1990 is bij 15 miljoen mensen, toen in de leeftijd van 30-64 jaar, 

informatie over het beroep verzameld. De 2,8 miljoen nieuwe gevallen van kanker die zich bij 

deze 15 miljoen werkenden hebben ontwikkeld en zijn vastgelegd in de kankerregistraties 

zijn, vervolgens geanalyseerd. Daaruit bleek dat er een aantal beroepen is met een hoog risico 

op alle kankersoorten: kelners, tabakswerkers, zeelieden en schoorsteenvegers. De laagste 

risico‟s op kanker werden gevonden bij boeren, tuinlieden en werkers in het onderwijs. Als 

naar kankersoort wordt gekeken, zijn de verschillen nog groter.  

 

Ook in cohort studies waarbij de gezondheidstoestand en ook sterfte van groepen mensen uit 

een bepaald bedrijf of beroep gevolgd wordt, is deze „record-linkage‟ een goed hulpmiddel. 

Veel kwalitatief goed arbeidsepidemiologisch onderzoek is dan ook uit Scandinavische 

landen afkomstig.  

 

http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/occmort1009.pdf


 6 

Ziektelast als maat 

Het benoemen van het aantal sterftegevallen door beroepsziekten geeft een helder signaal, 

maar als maat voor de gevolgen van arbeidsongevallen en beroepsziekten is het incompleet. 

Het maakt nogal wat uit of iemand op jeugdige of op oudere leeftijd door een dodelijke 

beroepsziekte wordt getroffen. En een jarenlang invaliderende beroepsziekte vóór het 

overlijden zou toch ook mee moeten wegen om de ernst uit te drukken? Sterftecijfers vormen 

de top van een berg: onder de top bevinden zich veel beroepsziekten die niet tot de dood 

leiden, maar de gezondheid van de getroffenen wel degelijk beïnvloeden.  

Ziektelast als maat geeft een meer compleet beeld. Bij ziektelast worden de gevolgen van 

ziekte uitgedrukt in een combinatie van het verlies aan levensjaren: voortijdige sterfte en 

verlies aan kwaliteit van leven. De maat die hiervoor gehanteerd wordt is Disability Adjusted 

Life Years (DALY‟s). Dit is de som van het aantal jaren dat door sterfte verloren gaat („years 

of life lost‟) en het aantal jaren dat gedeeltelijk verloren gaat door de beperkingen die de 

ziekte met zich meebrengt („years of life with disability‟). Het geval van iemand die op zijn 

veertigste levensjaar overlijdt, telt daarin zwaarder dan iemand die op zijn zeventigste 

slachtoffer wordt van een beroepsziekte. En ook verlies aan kwaliteit van leven als gevolg van 

een beroepsziekte die niet levensbedreigend is, komt in deze maat tot uitdrukking.  

 

In 2005 heeft Popma een rapport gepubliceerd over arbeidsgebonden sterfte in Nederland. 

Sindsdien zijn er verschillende buitenlandse studies over dit onderwerp verschenen. Door 

meer precieze inzichten over de aard en omvang van arbeidsgebonden sterfte in Nederland is 

het tijd voor een actualisering. Deze publicatie beperkt zich tot een schatting van de 

arbeidsgebonden sterfte, omdat deze maat meer inzichtelijk is en het beste past bij het thema 

van de Workers Memorial Day op 28 april.  

 

Werkwijze. 

Via PubMed is een literatuuronderzoek gedaan, waarbij gezocht is op de zoekterm 

“occupation AND mortality” in combinatie met verschillende ziektecategorieën. Ook is 

gezocht in de literatuur die ten behoeve van het jaarlijks Signaleringsrapport Beroepsziekten 

in Cijfers wordt verzameld. 

Hierbij zijn studies geselecteerd die relevant zijn voor de Nederlandse situatie, die kwalitatief 

goed zijn uitgevoerd en betrekking hebben op grote populaties. Studies uit landen als China 

zijn niet meegenomen. Ook zijn studies die betrekking hebben op werkzaamheden die in 

Nederland niet (meer) voorkomen, zoals de mijnbouw, uitgesloten. Waar mogelijk is ook 

gebruik gemaakt van Nederlandse studies. 

Uit dit materiaal zijn gegevens gehaald om het „populatie attributieve risico‟ (PAR) te kunnen 

bepalen. Dit is het deel van het aantal ziektegevallen dat kan worden toegeschreven aan een 

bepaalde risicofactor. Anders gezegd: het percentage van het gezondheidsprobleem in de 

totale bevolking dat kan worden voorkomen door volledige uitschakeling van de risicofactor. 

Het is hiermee een schatting van de theoretisch te behalen gezondheidswinst. In formule:  

 

PAR =p x (RR - 1)/ p x (RR - 1) + 1  

 

In deze formule staat p voor de prevalentie van het risico in de bevolking en RR voor het 

relatieve risico. 

 

Deze formule is vervolgens toegepast op de Nederlandse situatie waarbij gegevens over de 

werkzame beroepsbevolking en de doodsoorzaken van het CBS zijn benut. Deze methodiek 

ligt ook ten grondslag aan een serie diepgaande studies van het RIVM over de ziektelast van 
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ongunstige arbeidsomstandigheden in Nederland. Een schatting van ziektenpecifieke 

sterftecijfers kan hieruit worden gedestilleerd.  

 

Leeswijzer 

In dit rapport wordt van verschillende ziektecategorieën en orgaansystemen hun bijdrage aan 

de werkgebonden sterfte besproken. In het inleidende hoofdstuk is ingegaan op het begrip 

werkgebonden sterfte en de ziektelast-benadering om de impact van beroepsziekten voor de 

gezondheid te beschrijven. De methode van onderzoek wordt beschreven. Vervolgens komen 

verschillende ziektecategorieën en orgaansystemen aan de orde met daarbij een schatting van 

de sterftecijfers.  

 

In hoofdstuk 2 wordt de sterfte aan kanker door werk beschreven. Er wordt ingegaan op de 

typische asbestkanker mesothelioom, longkanker, blaaskanker en borstkanker in relatie tot 

ploegendienst. 

Hoofdstuk 3 gaat over de sterfte aan longaandoeningen door werk. Het gaat vooral om COPD 

en astma. 

In hoofdstuk 4 wordt sterfte aan hartvaatziekten in relatie tot werkstress, ploegendienst en fijn 

stof behandeld. 

Hoofdstuk 5 gaat in op beroepsinfectieziekten met dodelijke afloop. 

Hoofdstuk 6 is gewijd aan reproductiestoornissen, vooral miskramen als gevolg van 

werkomstandigheden van de moeder of vader.  

Hoofdstuk 7 staat stil bij suïcide als gevolg van werk. 

In hoofdstuk 8 wordt afgesloten met een samenvattende tabel, een beschouwing en enkele 

aanbevelingen om beter inzicht te krijgen in arbeidsgebonden sterfte in Nederland. 

 



 8 

2. Kanker door werk 
 

De eerste beschrijvingen van kanker door het beroep berusten op observaties van alerte artsen: 

Sir Percival Pott beschreef in 1775 enkele gevallen van scrotumcarcinoom bij jonge 

schoorsteenvegers in Londen. Het directe contact van roet (dat polycyclische aromaten bevat) 

met de dunne scrotumhuid onder slechte hygiënische omstandigheden was hiervan de 

oorzaak. Nadien zijn vele kankerverwekkende stoffen gedetecteerd, een groot deel ervan komt 

in de werkomgeving voor. De lange periode tussen blootstelling en het ontstaan van de kanker 

en de verwevenheid van factoren in en buiten het beroep, maakt onderzoek naar kanker en 

werk latig. Het International Agency on Research on Cancer (IARC), een WHO-organisatie 

(www.iarc.fr) is een toonaangevende bron van informatie over kankerverwekkende 

eigenschappen van stoffen of processen. Het IARC bepleit om opsporing en aanpak van 

beroepsrisico‟s hogere prioriteit te geven in kankerpreventieprogramma‟s. (Straif, 2008) 

In tabel 1 staat een aantal kankersoorten met een schatting van het percentage dat door 

factoren in het werk wordt veroorzaakt. 

 

 

Tabel 1: Voorbeelden van kanker door werk  

 

Lokalisatie Populatie-

attributieve  

Risico * 

Beroepsmatige blootstelling aan 

carcinogenen op het werk 

Blaas 7-19 % Aromatische amines (bij werkenden in 

pigmentfabricage, rubber- en kabelindustrie 

en bij schilders) 

Long 6.3-13 % Arseen, asbest, chroom, nikkel (rvs-lassers) 

PAK‟s, BCME, straling 

Leukaemie 0.8-2.8% Benzeen, ethyleenoxide, radioactieve straling 

Huid 1.5-6 % PAK‟s, UV- en ioniserende straling (bij 

buitenwerkers, radiologische werkers en 

asfalteerders) 

Lever 0.4-1.1 % 

(alleen VCM) 

Vinylchloride monomeer, aflatoxine, 

hepatitis B en C 

Neus en -bijholtes 33-46 % Houtstof (meubelmakers)  

Pleura, peritoneum 

(mesothelioom) 

85-90 % Asbest (bij isoleerders en werkenden in 

asbest-cement fabricage, scheepsbouw en  

sloop) 

Alle kankersoorten ♀ 1.5% : ♂ 8% Vooral „blue-collar‟ werk 

 

http://www.iarc.fr/
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Het populatie attributieve risico geeft aan welk deel van alle gevallen van de betreffende tumor door 

factoren in het werk worden veroorzaakt.  De cijfers zijn afkomstig uit de Verenigde Staten en worden 

ondersteund door Europese schattingen (Rushton et al 2008
iii
). 

 

 

Actuele schattingen 

Er zijn de laatste jaren verschillende studies verricht naar de bijdrage van werkgebonden 

factoren aan het ontstaan van ziekte. Het blijkt dat de „burden of occupational cancer‟  

betrekkelijk weinig varieert bij vergelijking van de verschillende studies, ook al verschillen 

de methodes van onderzoek en zijn ze in verschillende landen met verschillende 

werkomstandigheden uitgevoerd (zie Tabel 2). Deze schattingen komen tot stand op basis 

van het aantal werkenden dat is blootgesteld aan erkende kankerverwekkende stoffen 

vermenigvuldigd met relatieve risico‟s van blootstelling-kanker combinaties uit meta-

analyses. Overal wordt ongeveer hetzelfde patroon gevonden: kanker door werk komt 

vooral bij mannen voor (3-10% tegen 0,1-1,5 % bij vrouwen), Voor sommige kankersoorten 

is dit meer uitgesproken, zoals bij longkanker, kanker van de neusbijholten en blaaskanker. 

In tabel 2 zijn de totaalcijfers weergegeven.  

 

Tabel 2: Schattingen attributieve risico van werkfactoren op het ontstaan van kanker 

 

Referentie Land Mannen (%) Vrouwen (%) 

Doll and Peto (1981) USA 7 1,2 

Dreyer (1997) Scandinavië 3 <0,1 

Leigh (1997) USA 6-10  

Nurminen & Karjalainen (2001) Finland 8  

Steenland (2003)  USA 3,3-7,3 0,8-1,0 

Rushton (2008) Verenigd Koninkrijk 8,0 1,5 

Bofetta (2010) Frankrijk 4 0.6 

 

 

Onderstaand volgt een toelichting op enkele kankersoorten die veel sterfte veroorzaken en 

door werk veroorzaakt kunnen worden.  

 

Mesothelioom 

 

Mesothelioom is een kankergezwel van het long-, borst- of buikvlies, dat ontstaat doordat 

asbestvezels zich door het longweefsel verplaatsen naar de omliggende vliezen. Het is een 

kankervorm waarbij in 85-90% van de gevallen een verband met asbest gelegd kan worden. 

De ziekte leidt meestal binnen een jaar tot de dood. Blootstelling aan asbest door 

werkzaamheden is de belangrijkste oorzaak. Daarnaast kan ook blootsteling door het milieu 

een rol spelen, bijvoorbeeld inademing van asbestvezels door asbestverontreiniging van 

wegen en erven in de buurt van vroegere asbestcementfabrieken. Ook huisgenoten van 

asbestwerkers zijn het slachtoffer geworden door het uitkloppen en wassen van werkkleding 

(van der Laan, 2007ivv). Figuur 1 laat op basis van de doodsoorzakenstatistiek van het CBS 

de trend in mesothelioomsterfte in Nederland zien. Circa 85% van de gevallen van 

mesothelioom wordt door het werk veroorzaakt. Dat zijn dus circa 400 personen per jaar. 
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Figuur 1: Sterfte aan mesothelioom in Nederland 1997-2008 (bron: CBS Statline) 

 

 

Longkanker 

 

De belangrijkste oorzaak van longkanker is roken. Hierdoor zijn gevallen van longkanker  

die door blootstelling aan stoffen op het werk ontstaan lastig te onderscheiden. Uit  

epidemiologisch onderzoek van groepen werkenden is bekend dat door werken met asbest 

tenminste zoveel extra gevallen van longkanker voorkomen als mesotheliomen. Naast asbest 

kan ook blootstelling aan PAK‟s (door o.a. dieseluitlaatgassen), 6-waardig chroom, nikkel, 

Bis chloormethylether, straling, kwartshoudend stof en passief roken longkanker veroorzaken.  

Complicerend is dat de combinatie van blootstelling aan asbest en het roken van sigaretten 

een veel grotere kans op longkanker geeft dan blootstelling aan asbest of het roken  

van sigaretten afzonderlijk. Sigarettenrook en asbest versterken elkaars kankerverwekkende  

eigenschappen; het is een vaak fatale combinatie.  

Kwartshoudend stof staat op de IARC-lijst van kankerverwekkende stoffen, waarbij er  

een debat is of longkanker door kwartshoudend stof kan worden veroorzaakt zonder dat 

sprake is van silicose (stoflongen). Een recent Nederlands cohort onderzoek (Preller et alvi, 

2010) laat zien dat het risico op longkanker bij werkenden die langdurig aan kwartshoudend 

stof zijn blootgesteld 1,65 maal hoger is dan de niet-blootgestelden. Daarbij is een correctie 

toegepast voor roken en mogelijke asbestblootstelling.  

Door het RIVM (Baars e.a., 2005) is geschat dat circa 400 mensen per jaar in Nederland  

extra overlijden als gevolg van asbestblootstelling en 460 door blootstelling aan andere  

kankerverwekkende stoffen op het werk. 

Het populatie-attributieve risico (PAR) van factoren in het werk van de sterfte door longkanker 

in verschillende West-Europese landen wordt geschat op 10-29% bij mannen.  

In 2008 overleden in Nederland 6.381 mannen aan longkanker; bij circa 900 van hen  

moet blootstelling aan kankerverwekkende stoffen tijdens het werk als oorzaak worden geduid. 

 

 

Borstkanker 

 

Door epidemiologisch onderzoek is de laatste jaren duidelijk geworden dat langdurige 

verstoring van het bioritme een verhoogde kans op borstkanker met zich meebrengt. 
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Onderzoek bij verpleegkundigen en stewardessen liet dit zien, waarbij ook een „dosis-effect 

relatie‟ is gevonden; vooral een verhoogd risico (RR 1,5-1,8) bij meer dan 15 jaar 

nachtdiensten. Dierexperimenteel onderzoek heeft dit beeld ondersteund. Het mechanisme is 

waarschijnlijk dat er tijdens nachtarbeid minder melatonine wordt geproduceerd. Melatonine 

is een stof die niet alleen bij het slaap-waakritme een rol speelt, maar ook een 

tumorgroeiremmer is. 

Het aantal nieuwe gevallen van borstkanker bedraagt in Nederland ruim 10.000 per jaar. Dit 

komt neer op een incidentie van 120 per 100.000 vrouwen. Het aantal vrouwen dat in 

Nederland in ploegendienst met nachtdiensten werkt, bedroeg in 2000 in totaal 362.000. Bij 

het uitgaan van een relatief risico van 1,5 bij werken in de nachtdienst, zou dit op dit moment 

kunnen betekenen dat 2% van de gevallen (200 per jaar) van borstkanker binnen de totale 

populatie in verband gebracht kan worden met het werk in nachtdiensten. Afgezet tegen de 

kans op het overleven van borstkanker na vijf jaar (75%) komt dit neer op 50 sterfgevallen per 

jaar. 

De relatie tussen werk in de nacht en borstkanker bij vrouwen wordt in het grote 

Scandinavisch onderzoek naar kanker en werk (Pukkala et al, 2009) niet gevonden. Bij 

mannen met een beroep waarbij het bioritme regelmatig wordt verstoord (journalisten, koks 

en stewards) werd wél een verhoogd risico op borstkanker gevonden. In het commentaar 

wordt als verklaring geopperd dat in de groep verpleegkundigen slechts een deel regelmatig 

nachtdienst heeft en dat bij vrouwen de hormonale factoren bij het ontstaan van borstkanker 

zo sterk zijn, dat verstoring van het bioritme als oorzaak van borstkanker in deze studieopzet 

wordt versluierd.  

http://astra.cancer.fi/NOCCA 

 
Schatting van de bijdrage per kankersoort 

In onderstaande tabel wordt de bijdrage van verschillende kankersoorten door werk 

samengevat. Asbest is de belangrijkste oorzaak. Daarnaast spelen diverse andere 

kankerverwekkende stoffen en processen op het werk een rol bij het ontstaan van sterfte door 

kanker die beroepsgerelateerd is.  

 

Tabel 3: Sterfte aan kanker door werk in Nederland 
 
Kankersoort Aantal sterfgevallen 

Mesothelioom 400 

Longkanker door asbest 400 

Longkanker door andere carcinogenen 450 

Borstkanker  50 

Diversen (o.a. blaaskanker, leukemie, neuskanker)  75 

Totaal 1.350 
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3. Longaandoeningen 

 

Inleiding 

 

Beroepsmatige blootstelling kan de oorzaak zijn van diverse luchtweg- en longaandoeningen. 

Naast longkanker en longontstekingen (Tuberculose, Legionella) zijn vooral de volgende 

aandoeningen bekend: silicose en andere vormen van stoflongen, astma door allergenen of 

irriterende stoffen, extrinsieke allergische alveolitis door schimmels, toxische longontsteking 

door calamiteiten en chronische luchtwegobstructie (COPD) door stof, damp en prikkelende 

gassen. Al deze aandoeningen kunnen leiden tot sterfte, hoewel dit per aandoening wel 

verschilt. Zo komen astma en COPD beide relatief veel voor, maar is de sterfte aan COPD 

veel hoger dan die aan astma. De arbeidsgebonden sterfte aan longkanker en longinfecties 

wordt elders in dit rapport besproken.  

Wereldwijd wordt de sterfte aan niet-kwaadaardige aandoeningen ten gevolge van 

blootstelling op het werk geschat op 386.000 doden per jaar: 38.000 door astma, 318.000 door 

COPD en 30.000 door stoflongen (pneumoconiose). Voor Europa zijn deze cijfers: 52.700 

(totaal), 6.200 (astma), 39.300 (COPD) en 7.200 (stoflongen) (Driscoll et al 2005). Hoewel 

stoflongen ook in Nederland nog wel voorkomen (ondermeer in de bouwnijverheid), is dat 

door het ontbreken van mijnbouw toch veel minder vaak dan in andere landen. In dit 

hoofdstuk wordt dan ook slechts stilgestaan bij een schatting van de sterfte aan astma en 

COPD als de belangrijkste aandoeningen met een arbeidsgebonden aandeel. 

 

 

Astma 

 

Van een groot aantal stoffen in de werkomgeving is bekend dat zij astma kunnen veroorzaken. 

Beroepsastma kan zich dan ook in veel beroepen en sectoren voordoen. Jaarlijks melden 

bedrijfsartsen in Nederland aan het Nederlands Centrum voor Beroepszieken ongeveer 30 

nieuwe gevallen van beroepsastma. Dat dit een grote onderschatting is van het werkelijke 

aantal gevallen van astma dat door werk wordt veroorzaakt, is in de loop van jaren uit 

meerdere studies duidelijk geworden. In Finland worden nieuwe gevallen van beroepsastma 

veel nauwkeuriger worden geregistreerd dan in Nederland. Daar is via andere bronnen 

vastgesteld dat zelfs binnen beroepsgroepen met een bekend verhoogd risico, zoals bakkers, 

meer dan de helft van de gevallen niet gerapporteerd worden ( Karjalainen et al, 2002). Door 

samenvoegen van de resultaten van een aantal studies, uitgevoerd in meerdere landen, is 

berekend welk deel van het aantal gevallen van astma binnen de totale bevolking 

toegeschreven kan worden aan blootstelling op het werk. Recente analyses wijzen uit dat dit 

aandeel (populatie attributieve risico, PAR) ruim 15% bedraagt (Balmes et ak, 2003; Toren 

and Blanc, 2009). Wordt dit cijfer toegepast op de situatie in Nederland dan doen zich binnen 

de werkzame beroepsbevolking jaarlijks ongeveer 4.500 nieuwe gevallen van astma voor die 

door het werk zijn veroorzaakt (Baars et al, 2005). 

Er zijn geen aparte studies verricht waarin gekeken is naar de sterfte door beroepsastma. Dit 

wordt geschat door ook 15% van de totale sterfte aan astma toe te schrijven aan werk. In 

Nederland sterven jaarlijks weinig mensen aan astma. Binnen de werkzame beroepsbevolking 

zijn dat er 13 per jaar. Dat zou neerkomen op 2 sterfgevallen per jaar door astma veroorzaakt 

door blootstelling op het werk. Wanneer ook een deel van de sterfte aan astma die optreedt na 

pensionering wordt toegeschreven aan het ontstaan van astma door het werk, dan zou het 

totaal aantal sterfgevallen naar schatting uitkomen op 4 per jaar. 
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COPD 

 

Veruit de belangrijkste oorzaak van chronische luchtwegobstructie (COPD) is het roken van 

sigaretten. Toch blijkt ook blootstelling aan stof, damp en irriterende gassen op het werk hier 

een duidelijk aandeel in te hebben. Evenals bij roken gaat het dan om blootstelling, die 

meerdere jaren aanwezig is geweest, hoewel zich ook COPD kan ontwikkelen na een incident 

met eenmalige zeer hoge blootstelling. Verschillende vormen van stofblootstelling blijken 

COPD te kunnen veroorzaken. Het kan gaan om anorganisch stof ( mijnstof, kwarts) maar 

ook om organisch stof (intensieve veehouderij, mengvoederbedrijven en graanoverslag). Het 

verband tussen COPD en beroepsmatige blootstelling is in individuele gevallen vaak moeilijk 

vast te stellen. Aan de hand van grootschalige onderzoeken binnen de algemene bevolking of 

binnen bepaalde beroepsgroepen heeft men kunnen berekenen welke bijdrage beroepsmatige 

blootstelling levert aan het aantal gevallen van COPD. Samenvoegen van de resultaten van 

meerdere onderzoeken wijst uit dat ook voor COPD dit aandeel geschat moet worden op ruim 

15% (Blanc et al, 2009). COPD is een belangrijke doodsoorzaak. Jaarlijks sterven er in 

Nederland ongeveer 6.600 mensen aan deze aandoening. De ziekte ontwikkelt zich geleidelijk 

en is progressief. Men krijgt meestal pas klachten op wat oudere leeftijd. Ook sterfte aan 

COPD na pensionering kan dus nog het gevolg zijn van de blootstelling tijdens de werkzame 

periode. 

Het aantal sterfgevallen in Nederland door COPD dat kan worden toegeschreven aan 

blootstelling op het werk wordt op basis van deze gegevens geschat op 565 per jaar, waarbij 

rekening is gehouden met de mate van arbeidsparticipatie (Baars et al, 2005). 

 

 

Bespreking 

De geschatte sterfte aan COPD en astma bedraagt samen ongeveer 570 (114-2850) op basis 

van extrapolatie van gegevens uit meerdere studies. Geen van deze studies bevat echter cijfers 

afkomstig uit Nederland. Het is dan ook de vraag of het relatieve aandeel (PAR) van de sterfte 

door het beroep aan deze beide aandoeningen, dat als gemiddelde uit deze studies naar voren 

komt ook voor Nederland geldt. Voor COPD zou dit wel eens lager kunnen liggen, omdat tot 

de risicopopulatie in de buitenlandse studies bijvoorbeeld ook mijnwerkers gerekend worden. 

Daar staat tegen over dat het relatieve aandeel van het aantal mensen dat in Nederland te 

maken heeft met organisch stof blootstelling wel eens hoger dan in andere landen zou kunnen 

liggen.  Het gehanteerde relatieve aandeel heeft betrekking op studies waarin gekeken is naar 

het aantal mensen dat astma of COPD heeft. Het is de vraag of dit percentage ook mag 

worden doorgetrokken naar sterfte aan deze aandoeningen. Na stoppen van de blootstelling 

gaat de longfunctie minder snel achteruit dan bij voortzetting. De verwachting is dan ook dat 

blootgestelde rokers met COPD sneller achteruitgaan en een grotere kans maken om aan 

COPD te overlijden dan niet-rokers, die zijn blootgesteld. De PAR voor sterfte zal naar 

verwachting dan ook lager liggen dan de PAR voor het aantal patiënten met de aandoening. In 

het RIVM rapport ( Baars et al, 2005) wordt bij de cijfers voor astma en COPD een 

onzekerheidsmarge van 5 genoemd. Dat resulteert in een bandbreedte van 114-2.850. Het is 

aannemelijk dat de onzekerheid er eerder op wijst dat de nu geschatte sterfte te laag is dan dat 

zij te hoog wordt geschat. 

Sterfte aan COPD door beroepsmatige blootstelling is vooral het resultaat van blootstelling in 

het verleden. De verwachting is dan ook dat door verbeterde arbeidsomstandigheden het 

arbeidsgerelateerde aandeel zal afnemen, zij het dat door afname van het aantal rokers het 

aandeel van beroepsmatige blootstelling als oorzaak van COPD juist kan toenemen. Wel zal 

het dan gaan om een geringer aantal patiënten met COPD en mogelijk ook om minder ernstige 

vormen van deze ziekte. 
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4. Hart- en vaatziekten 

 

Inleiding 

 

Hart- en vaatziekten zijn in Nederland de belangrijkste doodoorzaak. Jaarlijks overlijden 

hier ruim 19.000 mannen en ruim 21.000 vrouwen aan. Bij mannen zijn binnen deze 

categorie aandoeningen, de ziekten van de kransslagaderen (hartinfarct, angina pectoris) 

de belangrijkste doodsoorzaak met ruim 6.700 sterfgevallen. Bij vrouwen is dat sterfte 

door een beroerte met ruim 5.700 sterfgevallen en komen de ziekten van de 

kransslagaderen op de tweede plaats met ruim 5.100 sterfgevallen. 

Er zijn diverse persoonsgebonden factoren bekend, die iemand een verhoogde kans geven 

op het krijgen van een hart- en vaatziekte. De belangrijkste zijn leefstijlfactoren (roken, 

lichaamsbeweging, voeding). Verder wordt steeds meer bekend over de betekenis van 

genetische factoren. Milieu- en arbeidsfactoren krijgen daarnaast ook steeds meer 

aandacht. Bij milieufactoren betreft het vooral de relatie met de luchtconcentraties fijn stof 

en voor arbeid gaat het om een aantal factoren waarvan uit epidemiologisch onderzoek 

verbanden met een vaker voorkomen van deze aandoeningen naar voren zijn gekomen. 

Zo is geconstateerd dat zij vaker optreden bij mensen, die in hun werk te maken hebben 

met chronische werkstress, bij mensen die werken in ploegendienst, bij mensen die in hun 

werk worden blootgesteld aan lawaai, in beroepen met blootstelling aan fijn stof en in 

beroepen met blootstelling aan bepaalde stoffen.  

De gevonden relatieve risico‟s zijn over het algemeen niet sterk verhoogd, maar omdat het 

om veel voorkomende aandoeningen gaat en daarnaast ook een groot aantal mensen in 

hun werk met een of meer van deze factoren te maken heeft, zal het absolute aantal 

gevallen met deze ziekten, dat aan deze factoren kan worden toegeschreven fors zijn.  

Zij zijn echter niet in beroepsziektemeldingen terug te vinden. Bij het Nederlands 

Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) gaat het jaarlijks slechts om 10 meldingen van een 

coronaire hartziekte en een iets groter aantal meldingen van hoge bloeddruk. Vreemd is 

dat niet, want het is individuele gevallen moeilijk om vast te stellen of en zo ja in welke 

mate een risicofactor in het werk heeft bijgedragen aan het ontstaan van de 

hartaandoening. 

In dit hoofdstuk wordt een schatting gegeven van de sterfte aan ziekten van de 

kransslagaderen (hartinfarct en angina pectoris) in relatie tot genoemde risicofactoren in 

het werk. De relatie met het optreden van een beroerte wordt hier en daar wel aangestipt 

maar door een gebrek aan voldoende gegevens niet betrokken in berekeningen over de 

geschatte sterfte. 

 

 

Werkstress 

 

Onder de overkoepelende term werkstress bevinden zich diverse psycho-sociale en 

psycho-mentale risicofactoren in het werk, die vaak in een aantal verschillende modellen 

worden gevat. Er is een model dat zich richt op de taakeisen, autonomie en sociale steun 

(job demand-control-support). Een ander model kijkt naar de balans tussen de geleverde 

inspanning en persoonlijk ervaren opbrengst (effort-reward imbalance). Een derde model 

brengt de organisatorische en relationele „onrechtvaardigheidsaspecten‟ (injustice) in 

beeld. In prospectieve studies laten al deze modellen verbanden zien met een toegenomen 

kans op het krijgen van een coronaire hartziekte (Kivimaki 2006). In een recenter 

overzichtsartikel wordt deze toegenomen kans weer wat afgezwakt door te stellen dat er 

matig bewijs is voor de relatie met hoge psychologische taakeisen en het gebrek aan 
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sociale steun. Bovendien is er nog onvoldoende bewijs voor de relatie met 

baanonzekerheid en overwerken.(2. Eller 2009). In een tien jaar durende follow-up studie 

was overigens door Gallo et al (3: 2006) geconstateerd dat onvrijwillig verlies van een 

functie de kans op het krijgen van een hartinfarct of een beroerte met een factor 2,5 deed 

toenemen. 

In de meta-analyse van 14 studies door  Kivimaki et al waren uiteindelijk de relatieve 

risico‟s voor de verschillende modellen 1,43 (1,15-1,84), 1,58 (0,84-2,97) en 1,47 (1,12-

1,95). Met enige voorzichtigheid kan worden gesteld dat chronische werkstress de kans op 

het krijgen van een coronaire hartziekte met een factor 1,5 vergroot (marge 1,1-2,0). 

Er bestaan geen goede cijfers over het aantal mensen dat in Nederland bloot staat aan 

chronische werkstress. In de Arbobalans 2009 worden cijfers gepresenteerd van 

gerapporteerde afzonderlijke werkstress factoren in de Nationale Enquête 

Arbeidsomstandigheden: hoge werkdruk bij 40%, weinig autonomie bij 40%, emotionele 

belasting bij 10%, weinig sociale steun van leiding bij 20%, conflicten op het werk bij 

27% en baanonzekerheid bij 17% van de ondervraagden. Het is niet duidelijk in hoeverre 

er bij deze percentages sprake is van chronische werkstress. Voor de schatting van het 

aandeel in de sterfte aan coronaire hartziekten door werkstress wordt als bandbreedte voor 

de fractie die bloot staat aan chronische werkstress 10-25% aangehouden. Bij een 

gemiddeld relatief risico van 1.5 resulteert dit in een PAF van 7% met marges van 1-20%. 

Jaarlijks krijgen in Nederland binnen de werkzame beroepsbevolking tussen de 25 en 65 

jaar ongeveer 10.000 mannen 3500 vrouwen een coronaire hartziekte. De sterfte aan deze 

aandoeningen bedraagt bij samen ongeveer 1350 (mannen 1.140; vrouwen 210). Bij een 

PAF van 7% betekent dit dat door werkstress binnen de werkzame beroepsbevolking 

jaarlijks 95 sterfgevallen optreden (marges 13-270). 

 

 

Werk in ploegendienst 

 

De afgelopen 15 jaar zijn diverse studies verschenen waarin gekeken is naar het verband 

tussen werken in ploegendienst en de kans op het krijgen van een coronaire hartziekte. 

Soms betrof het studies die zich alleen richtten op de sterfte aan deze aandoening, andere 

studies richten zich alleen op de incidentie zonder sterfte mee te nemen. Een aantal studies 

namen beide uitkomstmaten namen. In een recente kritische beschouwing van deze 

onderzoeken werd geconstateerd dat het verband toch minder consistent was dan eerder 

was gesuggereerd (4: Frost 2009). Het verhoogde risico lag bij de meeste studies tussen de 

1.1 en 1.4. Bij een grote Japanse studie lag dit boven de 2 bij hen die in een roterend 

rooster werkten, terwijl het risico bij permanente nachtdienstwerkers niet verhoogd was.( 

5: Fujino 2006). Bij de berekening van de sterfte wordt uitgegaan van een relatief risico 

van 1.3 ( marge 1.1-2.0). 

In Nederland verrichten in 2004 ongeveer 800.000 mannen en bijna 350.000 vrouwen 

regelmatig nachtdienst. Dat komt neer op ongeveer 18% van de werkzame 

beroepsbevolking. In de Arbobalans 2009 wordt gesproken over 12% die in de 

ploegendienst werkt. Dit leidt tot een PAF van 5% ( marges 1- 15%) 

Deze 5% komt overeen met een berekening in een Deense studie (6: Tüchsen 2006) 

Werken in ploegendienst zou hiermee binnen de werkzame bevolking in Nederland 

verantwoordelijk zijn voor 67 sterfgevallen (marges 13- 00). 
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Blootstelling aan lawaai 

 

Het verband tussen lawaaiblootstelling en hoge bloeddruk is genoegzaam bekend. Er zijn 

ook grootschalige onderzoeken gedaan naar het verband tussen lawaaiblootstelling op de 

werkplek en coronaire hartziekte. In een recente Finse studie bij 6.000 mensen en een 

Canadese studie met 27.000 mensen, die 18 respectievelijk 15 jaar gevolgd zijn, was na 9 

jaar in de Finse studie het relatieve risico 1,38 (1,04-1,82)  en na 18 jaar 1,54 (95% bthi 

1,28-1,86) (7: Virkkunen 2005). In de Canadese studie was dit 1,5 (95% bthi 1,1-2,2), 

maar dan wel in de hoogst blootgestelde groep (8: Davies 2005). In de Canadese studie 

betrof het sterfte aan hartvaatziekten.  

Bij de berekening van de sterfte wordt uitgegaan van een relatief risico van 1,5 (marges 

1.1-2). De Arbobalans 2009 geeft aan dat in Nederland 7% in lawaai werkt. Dit leidt tot 

een PAF van 3% (marges 0,5%-6,5%). Het langdurig werken in lawaai zou hiermee 

binnen de werkzame bevolking verantwoordelijk zijn voor 40 sterfgevallen (marges 7-88) 

 

 

Fijn stof 

 

De relatie tussen blootstelling aan fijn stof en een toegenomen sterfte aan hart- en 

vaatziekten is vooral bekend door studies naar het effect van de concentratie in de 

buitenlucht onder de totale bevolking. Er is nog weinig onderzoek verricht naar dit 

verband bij beroepsmatige blootstelling. Toren et al (2006) (8) zagen in een prospectieve 

studie bij ruim 176.000 blootgestelde bouwvakkers in vergelijking tot 71.000 niet 

blootgestelde bouwvakkers een licht verhoogd risico voor sterfte aan een coronaire 

hartziekte ( RR 1.13 95% bthi 1.07-1.19). Uitsplitsing naar aard van de blootstelling gaf 

een RR voor blootstelling aan anorganisch stof ( kwarts) van 1.07 (95% bthi 1,03-1,12), 

voor blootstelling aan rook een RR van 1.05 95% (bthi 1.0-1.10) en voor blootstelling aan 

dieseluitlaatgassen een RR van 1.18 (95% bthi 1,13-1,24). Ook bij mijnwerkers en ander 

potentieel kwarts blootgestelden zijn verhoogde risico‟s gevonden waarbij die in de studie 

van Weiner et al (2007) ( 9) varieerden van 1,31 tot 1,40 met 95% bthi tussen de 1,08 en 

1,69). Deze nog beperkte waarnemingen laten zich nog nauwelijks vertalen naar 

berekening van een aandeel in de sterfte. Met blootstelling aan fijn stof moet rekening 

worden gehouden in de bouwnijverheid, de transportsector (chauffeurs) en de 

metaalbewerking (lassers). Ruw geschat zou de risicopopulatie tussen de 250.000 en 

500.000 kunnen liggen. Indien wordt uitgegaan van een relatief risico van 1,15 ( marges 

1,05-1,40) resulteert dit in een PAF van 1% (marges 0,3%-5%). 

Beroepsmatige blootstelling aan fijn stof zou hiermee binnen de werkzame bevolking 

verantwoordelijk zijn voor 11 sterfgevallen (marges 3-58). 

 

 

Overige chemische belasting 

 

In de RIVM studie van Baars et al (10) werden een aantal andere vormen van chemische 

belasting - waaronder het passieve roken op de werkplek - samen verantwoordelijk 

gehouden voor 29 sterfgevallen aan hart- en vaatziekten. Passief roken op de werkplek zal 

na de invoering van het rookverbod nagenoeg niet meer voorkomen en het te verwachten 

effect hiervan zal snel waarneembaar zijn. Dat blijkt ook al uit de resultaten van studies 

die zijn verricht na invoering van het rookverbod in de horeca in een aantal andere 

Europese landen. Al binnen een jaar na invoering van dit verbod zag men een daling van 

het aantal ziekenhuisopnames in verband met een hartinfarct. 
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Van een aantal andere in dit rapport genoemde stoffen is het aantal blootgestelden 

afgenomen door verdwijning van bepaalde industriële activiteiten (kunstvezelindustrie). 

De schatting zal daarmee nu lager uitvallen en resulteren in een getal beneden de 20 

(marges 3-150). 

 

 

Bespreking 

De schatting van het aandeel in de sterfte aan coronaire hartziekten onder de werkzame 

bevolking van alle hierboven genoemde factoren samen komt uit op: 233 (marges 39-

766). 

Afwijkingen aan de kransslagaders ontwikkelen zich geleidelijk en het is niet uitgesloten 

dat de uiting van de aandoening, die tijdens het werkzame leven door beroepsmatige 

blootstelling in gang is gezet, pas na pensionering tot uiting komt. Een deel van de 

sterfgevallen die zich dan voordoen zou daarmee ook nog voor rekening kunnen komen 

van blootstelling in het werk. Hier is ook een voorzichtige schatting van gemaakt door de 

PAF van de diverse factoren te halveren en te betrekken op de fractie van de 

gepensioneerden die gewerkt hebben. Omdat de incidentie van de sterfte toeneemt met het 

klimmen der jaren neemt ook het absolute mogelijk werkgerelateerde aantal sterfgevallen 

toe. Voor alle factoren samen voor mensen boven de 65 jaar komt de schatting neer op 

585 sterfgevallen (marges 98-1608). 

De onzekerheden in deze schatting hebben te maken met onzekerheden over de omvang 

van de blootgestelde groepen, en onzekerheden over het bewijs en hiermee ook hoogte 

van het relatieve risico ten aanzien van de causale relatie met genoemde factoren. 

Zo wordt bij kritiek op de studies vaak de vraag opgeworpen of gevonden associaties niet 

verklaard moeten worden uit verstoring door gelijktijdige relaties met andere bekende 

risicofactoren zoals sociaal-economische klasse, niveau van opleiding en leefstijlfactoren 

(Huisman 2008, MacDonald 2009,  Yadegarfar 2008). 

Anderzijds zijn er voor de genoemde werkfactoren wel degelijk mechanistische 

verklaringen voor de gevonden relatie. Of de factor leidde tot een toename van de al 

bekende persoonsgebonden risicofactoren zoals in de relatie tussen ploegendienst en het 

metabool syndroom (De Bacquer 2009). 

Het gaat bij de invloed van werkfactoren op hart-en vaatziekten niet om blootstelling uit 

het verleden, maar om arbeidsfactoren die vooral in de huidige tijd spelen zoals 

werkstress, 24-uurs economie, lawaai en fijn stof. Bij dit laatste moet ook aan toekomstige 

ontwikkelingen gedacht worden met betrekking tot verdere toepassing van de 

nanotechnologie. 

Een gunstige bijkomstigheid is dat de sterfte aan hart-en vaataandoeningen afneemt door 

betere behandeling, maar er is op grond van de arbeidsepidemiologische gegevens alle 

aanleiding om nadere bestudering en preventie van arbeidsgerelateerde aandoeningen van 

het hart- en vaatstelsel prioriteit te geven. 
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5. Beroepsinfectieziekten 

 

Inleiding 

 

Infectieziekten komen overal voor in ons leefmilieu, dus ook in onze werkomgeving. Het 

alledaagse voorkomen is de reden dat bij een infectieziekte zelden aan een oorzaak in het 

werk wordt gedacht: je kunt de ziekte immers overal en altijd oplopen. Bij bepaalde, soms 

dodelijke infectieziekten kan dat anders liggen. Het biologische agens, de blootstellingroute 

(transmissie) of de aard van de ziekte zijn dan zo typisch met bepaalde werkzaamheden 

verbonden dat de causale relatie zich als vanzelf opdringt.  

Een aparte categorie is de groter wordende groep van de kwetsbare werknemers. Te denken 

valt bijvoorbeeld aan werknemers bij wie de afweer is ondermijnd door chronische ziekten, 

gebruik van geneesmiddelen (corticosteroïden, anti TNF middelen), afwezige miltfunctie of 

beschadiging van de luchtwegen door toxische stoffen. Ook zwangere werknemers lopen een 

verhoogd risico. Tenslotte wordt steeds vaker bewijs gevonden voor het feit dat - op het eerste 

gezicht niet direct infectieuze - ziekten als kanker (door hepatitis B, C, HIV) en aangeboren 

afwijkingen een infectieuze oorzaak hebben.  

Een goede registratie van beroepsinfectieziekten ontbreekt, waardoor alleen een opsomming 

van enkele dodelijke gevalsbeschrijvingen kan worden gegeven. 

 

Ziekte van Weil 

Een politieman verleent hulp bij een ongeval in de watersport waarbij hij slachtoffers uit het 

(besmette) water redt. Enige tijd later overlijdt hij aan de ziekte van Weil. 

 

Schimmelinfectie longen. 

Een stagiaire wordt ingezet bij het wegscheppen van sterk beschimmelde houtsnippers. 

Hoewel hij zich in de loop van de week steeds beroerder voelt, wil hij het werk toch afmaken. 

Enkele dagen later overlijdt hij aan een ernstige longinfectie met de aspergillus schimmel die 

in extreem hoge mate in die houtsnippers voorkomt.  

Achteraf blijkt dat bekend was dat hij aan een aangeboren afwijking leed (neutropenie) 

waarbij schimmelblootstelling zeer gevaarlijk kan zijn. Helaas was hij niet op dit soort 

risico‟s gewezen. 

Vogelgriep (aviaire influenza) 

Een dierenarts overlijdt na beroepsmatig contact met besmette kippen tijdens de uitbraak van 

de vogelgriep in ons land. 

 

Legionella  

Een werknemer verricht arbeid in een gebouw waar Legionella aanwezig is en overlijdt aan 

deze ziekte.  

Geregeld worden mensen in het werk besmet met legionella, het gaat daarbij om bijvoorbeeld 

vrachtwagenchauffeurs. Een werkneemster in de thuiszorg raakt besmet nadat ze een douche 

opende voor een cliënte die enige weken met vakantie was geweest. Zij overleeft de ziekte, 

maar houdt er ernstige blijvende klachten aan over. 

 

Andere beroepsinfectieziekten met soms dodelijke gevolgen 

Ook andere dodelijke infectieziekten kunnen in het werk worden opgelopen als bijvoorbeeld: 

 Q-koorts: meer 70% van de geitenboeren en veeartsen zijn ooit besmet met de coxiella 

burnetii bacterie die Q-koorts veroorzaakt. Er zijn voor zover nu (april 2010) bekend 
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is 9 mensen aan de Q-koorts overleden. Onbekend is of daaronder ook werknemers 

zijn. 

 Cytomegalie-virus: het Cytomegalie-virus is een van de meest bekende infectieuze 

oorzaken van het mislopen van een zwangerschap. Het oplopen van een CMV-infectie 

is een typische beroepsgebonden aandoening bij kinderdagverblijfleidsters. Onbekend 

is hoe vaak ongeboren vruchtjes het leven hebben gelaten door de besmetting van hun 

moeder.  

 Hepatitis C: het Hepatitus C-virus is een van de meest voorkomende oorzaken van het 

optreden van een dodelijk leverfalen door levercirrhose of leverkanker. Een 

levertransplantatie kan dan soms levensreddend zijn. Er zijn diverse werknemers 

besmet, onbekend is hoeveel hiervan zijn overleden. Voorbeelden van beroepssituaties  

waarbij in ons land de ziekte is ontstaan: een brandweerman die hulp verleende aan 

een beklemd, besmet verkeersslachtoffer en een ziekenverzorgende die zich prikte aan 

een besmette naald van een patiënt. 

 Bij lassers is vastgesteld dat zij een verhoogde kans hebben om te overlijden aan 

bacteriële longontsteking. Het vermoeden bestaat dat de lasdampen bevorderend 

werken op het ontstaan van een bacteriële infectie (Palmer et al, 2009) 

 

Beroepsinfectiezieken in andere landen 

Ook buitenlandse gegevens laten zien dat dodelijke infectieziekten door werk op allerlei 

plaatsen kunnen voorkomen: 

 SARS. In de beginfase waren bijna alle slachtoffers werknemers uit de 

gezondheidszorg, zoals verpleegkundigen en artsen. 

 HIV. Vanaf de beginperiode zijn circa 200 werknemers in de gezondheidszorg en in 

Duitsland vooral bij uitgezondenen naar Afrika via hun werk (prikaccidenten) besmet, 

een groot deel is overleden. 

 Miltvuur bacterie. Tijdens de poederbrieventerreur zijn in de USA verschillende 

werknemers (bij postverwerking en bij laboratoriumwerkzaamheden) overleden. 

 

 

Het precieze aantal dodelijke infectieziekten die direct of indirect met de arbeid te maken 

hebben, is niet vast te stellen. Aangezien het werkende deel van de bevolking (circa 7 miljoen 

mensen) behoort tot het meest actieve en mobiele gedeelte mag verwacht worden dat zij ook 

het meeste risico op besmetting lopen. Tegelijk behoren zij ook tot het meest gezonde 

gedeelte van de bevolking waardoor zij bij besmetting minder risico lopen dan de jongere, 

oudere of zieke mens. Op grond van de incidentele waarnemingen en meldingen uit het 

netwerk van infectieziektenpecialisten wordt geschat dat in Nederland jaarlijks circa 50 (20-

100) mensen overlijden door infectieziekten, als gevolg van een besmetting tijdens het werk. 

 
 

 

 



 20 

6. Miskramen en sterfte rond de geboorte 

 

Inleiding 

 

Diverse factoren in het werk kunnen een negatieve invloed hebben op de uitkomst van de 

zwangerschap. Sterfte als gevolg van reproductiestoornissen zijn in de regel erg ingrijpend 

voor de (aanstaande) ouders. Dat geldt zowel voor een doodgeboorte van een voldragen baby 

(perinatale sterfte) als voor de sterfte van een foetus in de baarmoeder (miskramen). Dit 

hoofdstuk gaat in op de relatie tussen werkfactoren en reproductieve stoornissen. 

 

 

Miskramen 

 

De meeste onderzoeken naar de relatie tussen werk en reproductieve stoornissen die zijn 

verricht, focussen op de effecten van werkfactoren op het aantal miskramen. Een aantal 

relevante onderzoeken zijn samengevat in onderstaande tabel. Het gaat om vier 

beroepsgroepen; kappers, dierenartsen, tandartsen en medewerkers in kassen. Zij hebben 

vooral betrekking op de rol van een aantal chemische werkfactoren. Zoals aangegeven is het 

risico op een miskraam in deze beroepsgroepen soms het dubbele of meer  dan bij 

controlegroepen. Aangezien risico op een miskraam over het algemeen rond de 10% ligt, kan 

dit oplopen van 13 per 100 bij kappers tot 25 per 100 bij dierenartsen die meer dan één uur 

per week (onbeschermd) worden blootgesteld aan narcosegassen. Ook nachtwerk of lange 

werkweken en mogelijk ook chronische werkstress kunnen leiden tot een verhoogd risico op 

een miskraam. 

 

 

Tabel 1. Beroepen of werkzaamheden van vrouwen met een hoger risico op een 

miskraam. 
 

 

Beroep of 

werkzaamheden 

 

OR of RR 95% CI Referentie 

Kapsters 

 

1,31 1,07-1,60 Baste, 2008 

Dierenartsen 

 Narcosegassen 

 X-rays 

 Pesticiden 

 

 

2,49 

1,82 

1,88 

 

1,02-6,04 

1,17-2,82 

1,18-3,00 

 

Shirangi, 2008 

 

Tandartsen 

 

2,0 1,1-4,1 Lindbohm, 2007 

Medewerkers in kassen 

 

4,0 1,1-14,0 Bretveld, 2005 

Nachtwerk 

 

1,6 1,3-1,9 Whelan, 2007 

Lange werkweken 

(>40 uur/w) 

 

1,5 1,3-1,7 Whelan, 2007 
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Perinatale sterfte 

 

Er zijn minder onderzoeken bekend die de relatie hebben onderzocht naar beroepsmatige 

blootstelling en perinatale sterfte. Om te onderzoeken of er een verband bestaat tussen 

blootstelling aan pesticiden en foetale sterfte in Spanje analyseerden onderzoekers de 

gegevens van meer dan 1,4 miljoen geboortes. Zij vonden een verhoogde kans op sterfte van 

de baby aan aangeboren afwijkingen, wanneer de (aanstaande) vaders werkzaam waren in 

landbouwgebieden waar veel pesticiden worden gebruikt. Dit risico bleek het hoogst als de 

blootstelling aan pesticiden plaatsvond rond de conceptie (Regidor et al, 2004). 

In een ander onderzoek werden gegevens gebruikt uit het Finse medische geboorteregister 

met gegevens van 1990 tot 2004 (Halliday-Bell et al, 2009). Analyses werden uitgevoerd op 

de gegevens van 10.622 kapsters en 2.490 schoonheidsspecialistes. 18.594 leerkrachten 

dienden als controlegroep. Er werd een verhoogd risico op perinatale sterfte gevonden bij 

kapsters (OR 1,62, 95% CI 1,01-1,60), maar niet bij schoonheidsspecialistes (OR 1,36, 95% 

CI 0,62-2,98).  

Er is een ook onderzoek uitgevoerd naar zwangerschapscomplicaties van cabinepersoneel. Dit 

onderzoek werd uitgevoerd onder 10.205 personen; 2.118 luchtverkeersleiders dienden als 

controlegroep (dos Santos Silva, 2009). Voor zover de vragenlijsten waren ingevuld door 

vrouwelijke stewardessen, werd geen verschil gevonden in het risico op een miskraam tussen 

cabinepersoneel en de controlegroep. Bij mannelijk cabinepersoneel werd een bijna drie maal 

hogere kans op een doodgeboren kind gevonden dan in de mannelijke controlegroep (OR 

2,85; 95% CI 1,30-6,23).  

 

 

Bespreking 

Uit diverse studies komen aanwijzingen voor een verhoogde kans op miskraam of perinatale 

sterfte; hieruit valt nog geen goede schatting te maken van het arbeidsgebonden aandeel. De 

rol van een aantal chemische factoren lijkt het beste onderzocht te zijn; van andere 

werkfactoren is het arbeidsgebonden aandeel minder helder. Een ruwe maar voorzichtige 

schatting komt uit op jaarlijks 200 miskramen als gevolg van werkfactoren. Vanwege een 

grote mate van onzekerheid wordt afgezien van een schatting van het aandeel van werk in de 

perinatale sterfte.  

 

Uit de literatuur blijkt dat bepaalde werkzaamheden of beroepsmatige blootstellingen de kans 

op miskramen of perinatale sterfte verhogen. Pesticiden en toxische stoffen die worden 

gebruikt in de kappersbranche, zijn het meest verdacht. Er zijn relatief meer werkzaamheden 

bekend met een verhoogd risico op een miskraam. Hoewel de relatie tussen werkzaamheden 

en een miskraam op individueel niveau vaak moeilijk is aan te tonen, gaat het in de praktijk 

om grotere aantallen dan bij perinatale sterfte. Belangrijk is te bedenken, dat de 

werkgebonden bijdrage aan deze sterfte door preventieve maatregelen grotendeels is te 

voorkomen. 
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7. Suïcide door het werk 
 

Inleiding 

 

 

Frankrijk werd in 2009 opgeschrikt door een golf van suïcide onder het personeel van France 

Telecom. In de afgelopen twee jaren bleken 32 werknemers van France Telecom zich van het 

leven te hebben beroofd en werden er in 2009 19 zelfmoorden geregistreerd (20,7 per 100.000 

werknemers). De directie van het bedrijf gaf in een reactie op een groot alarm van de 

vakbonden aan dat het aantal zelfmoorden niet afwijkt van het landelijke gemiddelde. 

Volgens de World Health Organization (WHO) waren er in Frankrijk in 2008 26,4 suïcides 

per 100.000 mannen en 9,2 per 100.000 vrouwen. De vraag is of deze vergelijking opgaat. 

Voor een eerlijke vergelijking van risico‟s zou het geslacht van de Franse Telecom 

medewerkers meegewogen moeten worden. Daarnaast zou ook rekening moeten worden 

gehouden met het feit dat suïcidecijfers in de werkende bevolking lager zijn dan in de totale 

bevolking. Ter illustratie: uit een studie in Nieuw Zeeland bleken er in 1991 binnen de 

werkende bevolking 10,4 per 100.000 zelfmoorden voor te komen tegenover 29 per 100.000 

onder niet werkenden (Blakely, 2003). Enkele werknemers van het Franse Telecom noemden 

de erbarmelijke werkomstandigheden, zoals gedwongen overplaatsingen in afscheidsbrieven 

en een aantal keer vond suïcide plaats op het werk. Naar aanleiding van deze signalen besloot 

de directie maatregelen te nemen, zoals stopzetting van de reorganisatie die op dat moment 

plaatsvond.  

 

De ophef rondom werkgerelateerde suïcide bij het Franse Telecom was aanleiding om de 

wetenschappelijke literatuur over de relatie werk en de kans op suïcide nader onder de loep te 

nemen. Het is belangrijk om te benadrukken is dat het hebben van werk het risico op suïcide 

verkleint (zie o.a. Blakeley, 2003; Gallagher, 2007). Mensen die hun baan verliezen hebben 

een verhoogd risico op suïcide. Uit de Deense studie van Høyer en collega‟s (2009) blijkt dat 

mensen die worden opgenomen in een psychiatrische inrichting en daarbij hun baan verloren 

een drie maal grotere kans hebben om te sterven door suïcide. Er zijn echter ook aanwijzingen 

dat het risico op suïcide in sommige beroepen hoger is dan binnen andere beroepen.  

 

Studies in verschillende landen (Frankrijk, Australië en Nieuw Zeeland) laten onder andere 

een hoger risico op suïcide zien bij boeren (Cohidon, 2010; Andersen, 2010, Gallagher, 2007) 

en in de bouwsector (Andersen, 2010, Gallagher, 2007). Werkenden in de gezondheidszorg, 

zoals artsen, apothekers, tandartsen en verpleegkundigen, hebben ook een verhoogd risico op 

het plegen van suïcide (Andersen, 2010; Bartram, 2009). Deze verhoogde kans kan verklaard 

worden uit de beschikbaarheid van middelen om suïcide mee te plegen. Opvallend is dat vee-

artsen bij een recente studie in Groot-Britannië een nog hoger risico blijken te hebben dan 

gezondheidszorgmedewerkers (Bartram, 2009).  

 

Zeelieden hadden van oudsher een hogere kans op het plegen van suïcide. Uit Britse gegevens 

over 1919 tot 2005 bleek dit verhoogde risico weer verdwenen (Roberts, 2010). Mogelijke 

verklaringen voor deze afname waren volgens de onderzoekers de kortere reisduur en een 

verbeteringen in de levensstijl.  

 

Bij Britse militairen werd een lager suïcide risico gevonden in vergelijking tot de totale 

bevolking (Fear, 2009). In de Verenigde Staten vinden sinds de start van de recente militaire 

missies in Irak en Afghanistan meer suïcides plaats onder militairen en veteranen. Daar is het 

aantal suïcides toegenomen tot op en boven het niveau van de algemene bevolking.  
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Een theoretische analyse geeft aan dat er drie factoren aanwezig moeten zijn, voordat iemand 

overgaat tot het plegen van suïcide: het gevoel niet bij andere mensen te horen, het gevoel dat 

men een last is voor de maatschappij en het aangeleerde vermogen om de angst en pijn die bij 

suïcide zullen optreden te overwinnen. Juist die laatste factor wordt door ervaring in 

gevechtssituaties aangeleerd en is een mogelijke verklaring voor de toename in suïcides.  

 

Er mogen, gelet op bovenstaande gegevens uit de literatuur weliswaar duidelijke 

aanwijzingen zijn van met het werk samenhangende gevallen van suïcide, ze laten niet toe om 

een schatting te maken van het aantal dat in Nederland jaarlijks uit werkfactoren verklaard 

zou kunnen worden. De risicogroepen en mogelijk ook risicosituaties die geïdentificeerd zijn, 

geven wel aangrijpingspunten voor suïcidepreventie.  
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Beschouwing en aanbevelingen  
 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken is in onderstaande samenvattende tabel de 

schatting van de arbeidsgebonden sterfte in Nederland met een onzekerheidsmarge 

weergegeven.  

 

Tabel 1: Schatting van de arbeidsgebonden sterfte in Nederland met enkele oorzaken 

  

Aard van de sterfte Geschatte omvang Oorzaken 

Arbeidsongevallen    100 Vallen, beklemming, verstikking 

Kanker 1.350 Asbest (800), PAK‟s, chroom, nikkel, 

kwartshoudend stof, nachtwerk 

Longaandoeningen    570 Stof, endotoxinen 

Hart-vaatziekten    825 Stress, ploegendienst, fijn stof 

Infectieziekten      50 (20-100) Zoonosen 

Miskramen   200 reprotoxische stoffen, stress, fysiek zwaar 

werk,  

Zelfmoorden  ? Psychotrauma‟s en crisissituaties in werk 

Totaal 3.095  

 

 

Herkomst gegevens 

Veel van de schattingen zijn gebaseerd op extrapolatie van buitenlandse gegevens naar de 

Nederlandse situatie. Als dit niet representatief is voor Nederland, zou een scheef beeld 

kunnen ontstaan. Om deze mogelijke vertekening te voorkomen zijn vooral gegevens gebruikt 

van Europese landen, waar mogelijk ook Nederlandse studies. Maar ook binnen Europa 

bestaan forse verschillen in arbeidsomstandigheden en het voorkomen van beroepsziekten. De 

meeste gegevens waarop de schattingen gebaseerd zijn komen uit Scandinavische bronnen. 

De industriële activiteiten verschillen enigszins, maar de arbeidsomstandigheden zijn 

vergelijkbaar met die in Nederland.  

 

Vertekening van resultaten 

De studies zijn afkomstig uit wetenschappelijke publicaties. Door de zogenaamde 

„publicatiebias‟ zou hier ook een vertekening kunnen zijn ontstaan: studies met een positieve 

uitkomst - waarbij een relatie tussen beroep en sterftegevallen is aangetoond – worden door 

tijdschriften gemakkelijker geaccepteerd dan studies waarin geen verband wordt aangetoond. 

Ook in deze studie is zo‟n vertekening mogelijk. Studies waarin grote databestanden aan 

elkaar gekoppeld zijn, geven de minste kans op vertekening.  

  

Werk als positieve bijdrage aan gezondheid 

In deze studie is alleen gekeken naar de negatieve effecten van werk op de gezondheid. Dat 

werk ook een positieve bijdrage aan de gezondheid kan leveren, is niet meegewogen. Bekend 

is dat het niet hebben van werk vaker gepaard gaat met slechte gezondheid. (Dorling, 2009)  

 

Andere oorzaken 

Het is goed denkbaar dat zich andere gevallen van sterfte door werk voordoen dan hier zijn 

beschreven, omdat aan een „natuurlijke dood‟ wordt gedacht en werk als oorzaak door 

onbekendheid niet wordt meegewogen. Bij hittestress kan dit het geval zijn. In Nederland zijn 

hierover geen concrete cijfers, maar in de USA zijn diverse gevallen beschreven van 

uitputting door fysiek zwaar werk onder warme vochtige omstandigheden, zoals werk in 
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kassen. In de periode 1992-2006 423 doden. Gezondheidsproblemen door vormen van 

hittestress zijn ook aangetroffen onder militair personeel: in de periode van 1980 tot 2002 

waren er 5.246 opnames door hittestress (dehydratie 17%, rhabdomyolyse 25%, acute 

nierinsufficientie 13%), waarvan 37 met dodelijke afloop (Carter et al, 2005). 

 

Relatie tot leefstijl en opleidingsniveau 

Sterfte is sociaal discriminerend: mensen in sommige beroepen worden er eerder door 

getroffen dan in andere. Daarbij speelt ook nog de wet van ophoping van ellende: mensen met 

ongunstige arbeidsomstandigheden hebben vaker een minder gunstige leefstijl (rook- en 

eetgewoontes). Extra sterfte door werk wordt vaak niet herkend omdat de leefstijlfactoren 

dominant zijn in de causale keten. Voorbeelden hiervan zijn longkanker door werk met 

carcinogenen en hartvaatziekten door werkstress; het rookgedrag wordt vaak als oorzaak 

geduid, terwijl uit arbeidsepidemiologisch onderzoek blijkt dat genoemde factoren op het 

werk tot extra sterfte heeft geleid.  

 

Invloed van niet fatale beroepsongevallen en -ziekten 

Sterfte door werk is het meest overtuigende bewijs dat er iets grondig fout is gegaan in de 

werksituatie. Maar achter ieder dodelijk arbeidsongeval gaan tientallen niet fatale 

arbeidsongevallen schuil; van alle gevallen van beroepsziekten leidt maar een fractie tot 

vervroegd overlijden. 

 

Zwangerschap en werk 

Gevolgen van werk van ouders op de ongeboren vrucht (miskramen, perinatale sterfte, 

vroeggeboorte, aangeboren afwijkingen) worden steeds nadrukkelijker gesignaleerd. 

Aandacht hiervoor in preventie blijft achter. Het gaat nadrukkelijk niet alleen om werk met 

reprotoxische stoffen, maar ook andere werkfactoren zoals lichamelijke belasting, 

ploegendienst, biologische belasting en werkstress; ook deze moeten in het ontwikkelen van 

een preventief beleid meegenomen worden. 

 

Biologische risico’s 

Door de toegenomen mobiliteit en intensieve veehouderij is de aandacht steeds meer op 

biologische risico‟s gericht: zoönosen(infectieziekten die overdraagbaar zijn op mensen), 

blootstelling aan endotoxines en verspreiding van multiresistente micro-organismen. 

 

Risico van nanotechnologie 

De mogelijke gezondheidsrisico‟s die het werk met synthetische nanodeeltjes met zich mee 

zou kunnen brengen is een punt van zorg. Het opzetten van een „early warning system‟ is 

daarvoor gewenst. In  een SER-rapport is hiervoor aandacht gevraagd en de Gezondheidsraad 

buigt zich op dit moment over een advies.  

 

Na-ijl effecten 

Het lange tijdsverloop tussen blootstelling en het ontstaan van klachten maakt het lastig de 

sterfte door beroepsziekten direct te vertalen naar preventieve maatregelen. Het na-ijleffect is 

vaak lang, zoals het astbestdrama laat zien: terwijl de minimalisering van de blootstelling aan 

asbest al rond 1980 is ingezet, lijkt nu pas de top van de mesothelioom epidemie te zijn 

bereikt.  

 

Ook zelfstandigen slachtoffer 

Verhoogde sterfte door arbeidsongevallen en beroepsziekten is niet afhankelijk van de aard 

van het dienstverband. Naast werknemers kunnen ook zelfstandig ondernemers (ZZP‟ers), 
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stagiairs en (illegale) arbeidsmigranten het slachtoffer worden van beroepsziekten. (ca 10% 

van patiënten met het Organisch Psychosyndroom OPS). Alle reden dus om ervoor te zorgen 

dat de arbeidsomstandigheden en het beschermingsniveau van de gezondheid en veiligheid op 

de werkplek voor iedereen - met of zonder dienstverband - gelijk is.  

 

Stilstaan en vooruitkijken 

De International Labour Organization (ILO) staat op Workers Memorial Day niet alleen stil 

bij de slachtoffers, maar kijkt ook vooruit naar nieuwe gezondheidsrisico‟s door werk. Ook 

het European Agency for Occupational Health and Safety (Bilbao) heeft aandacht voor 

nieuwe risico‟s. Bij het stilstaan spelen zaken als: betere herkenning, het willen leren van 

individuele ziekte- of sterftegevallen en de juiste agendering van het probleem. Belangrijke 

thema‟s bij het vooruitkijken zijn nieuwe risico‟s rond het gebruik van nanotechnologie, 

biologische risico‟s, 24-uurs economie, globalisering en arbovigilantie.  

 

Betere herkenning 

De melding van beroepsziekten door bedrijfsartsen kan en moet beter; daarnaast kan naar 

andere bronnen van informatie worden gezocht, zoals informatie van 

verzekeringsgeneeskundigen. Ook koppeling van gegevensbestanden biedt veel 

mogelijkheden. Het is een interessante optie om een project te starten die de mogelijkheden 

onderzoekt van melding van (nieuwe) beroepsziekten door werkenden zelf. Er valt te denken 

aan branches met specifieke risico‟s. Bij de opzet van een pilotstudie op dit terrein is het 

wenselijk werknemers- en werkgeversorganisaties in de branche bij opzet en uitvoering te 

betrekken. 

 

Leren van beroepsziekten 

In het kwaliteitsdenken in de bedrijfskunde worden zaken die mis gaan, uitgebuit om tot 

verbetering te komen. Bij ernstige arbeidsongevallen vindt in de regel een gedegen onderzoek 

plaats. Een leerboek voor veiligheidskundigen heeft „Leren van ongevallen‟ zelfs als titel: de 

15 meest bekende ongevalsanalysemethodieken worden hierin beschreven (Alphen, 2009).  

Bij beroepsziekten is dit niet het geval; vaker is sprake van ontkenning en bagatellisering dan 

van een houding die erop gericht is de onderste steen boven te krijgen. Klinisch 

arbeidsgeneeskundig onderzoek wordt in Nederland niet via de ziektekostenverzekeraars 

vergoed, met uitzondering van OPS. Hierdoor is de drempel voor dit onderzoek hoog en 

worden signalen gemist. In Scandinavische landen en Frankrijk is het uitvoeren van klinisch 

arbeidsgeneeskundig onderzoek goed geregeld. Ook het Health Hazard Evaluation 

programma in de Verenigde Staten is een interessant voorbeeld: na melding door enkele 

werkenden wordt door de NIOSH onderzoek van cases en clusters ingesteld. Daarbij worden 

ad hoc multidisciplinaire teams gevormd. Diverse nieuwe arborisico‟s zijn hierdoor aan het 

licht gekomen. 

 

Agenderen 

Arbeidsgebonden sterfte moet niet alleen op 28 april op de agenda staan. Ook andere 

gelegenheden kunnen worden aangegrepen om het onderwerp te benutten om verbetering van 

arbeidsomstandigheden onder de aandacht te brengen. De Health and Safety Executive (HSE) 

van het Verenigd Koninkrijk doet dit onder andere met een register met een vermelding van 

de naam van het slachtoffer en het bedrijf, een beschrijving van het incident en de lessen die 

eruit geleerd kunnen worden; zie http://www.hse.gov.uk/foi/fatalities/2009-10.htm 
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Risico’s eerder in beeld  

Verhoogde waakzaamheid op gezondheidseffecten van werk is belangrijk en moet meer 

systematisch worden aangepakt. Werkmethodes uit de Farmacovigilantie (opgezet om 

bijwerkingen van geneesmiddelen te signaleren) kunnen daarbij als voorbeeld dienen. In een 

themapublicatie van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (Laan G van der, 2009) 

zijn hiervoor de mogelijkheden geschetst.  

 

Internationale uitwisseling van gegevens 

Omdat gezondheidsproblemen door werk zich niet door landsgrenzen laten tegenhouden is 

samenwerking nodig tussen de instituten die in verschillende landen belast zijn met opsporing 

en evaluatie van nieuwe gezondheidsrisico‟s. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 

(NCvB) is mede-initiator van MODERNET, het European network for Monitoring trends in 

Occupational Diseases and New and Emerging Risks Network. 

 

Tenslotte 

„Mourn for the deaths; fight for the living‟ is het terechte motto van Workers Memorial Day. 

Het is goed om te beseffen en te gedenken dat in Nederland jaarlijks naar schatting ruim 3000 

mensen overlijden door factoren die met hun werk samenhangen. Nog belangrijker is het om 

dit nader te analyseren. Dan wordt duidelijk dat een deel van deze sterfte de prijs is van 

arbeidsomstandigheden uit het verleden, waarvan we nog jaren de rekening gepresenteerd 

zullen krijgen, maar die voor een belangrijk deel inmiddels gelukkig tot het verleden behoren. 

Voor een ander in feite belangrijker deel moet geconstateerd worden dat zij te maken heeft 

met thans aanwezige risicovolle omstandigheden, die lang niet altijd als zodanig onderkend 

worden. Die verdienen vooral de aandacht om tot betere bescherming van de thans werkenden 

te komen. Een scherp en wakend oog voor nieuwe en opkomende arbeidsrisico‟s is 

noodzakelijk om nieuwe oorzaken van arbeidsgebonden sterfte vóór te blijven.  

 

 



 28 

Bijlage  
 

Enkele begrippen en afkortingen  

DALY Disability adjusted life years, de som van verloren levensjaren en 

levensjaren met een handicap, gewogen naar ernst. 

 

IARC International Agency for Research on Cancer; een onderzoeksinstituut 

van de Wereldgezondheidsorganisatie op het gebied van 

kankerepidemiologie en preventie 

 

ILO    International Labour Organization  

 

Incidentie   Het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per jaar 

 

Mesothelioom:   Specifieke asbestkanker van long-of buikvlies  

 

MODERNET Monitoring trends in Occupational Diseases and New and Emerging 

Risks Network, een Europees samenwerkingsverband voor 

arbovigilantie 

 

NCvB   Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 

 

Occupational Mortality: Sterfte door werk 

 

PAR Populatie Attributief Risico, het percentage van een 

gezondheidsprobleem dat weggenomen wordt als bevolkingsgroepen 

met een ongunstige gezondheidstoestand even gezond zouden zijn als 

de meest gezond groep; het is een maat voor de ziektelast in de 

bevolking dat het gevolg is van een bepaalde blootstelling. 

 

Prevalentie Het totaal aantal ziektegevallen binnen een groep op een bepaald 

tijdstip. 

 

Record linkage:  het aan elkaar koppelen van gegevensbestanden om (hier) verbanden 

tussen werkfactoren en ziekte/sterfte te kunnen onderzoeken  

 

RIVM   Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

 

WHO   Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation) 
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