
 

Amsterdam, 24 oktober 2013 
 
Veel beroepsziekten bij ouderen 
 
Bijna tweederde van de meldingen over beroepsziekten in 2012 kwam van 45-
plussers. Dit blijkt uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2013’ van het Coronel Instituut 
voor Arbeid en Gezondheid/ Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC dat 
vandaag is verschenen. 
 
Het totale aantal meldingen in 2012 was met 266 beroepsziektemeldingen per 100 
duizend werknemers lager dan in 2011 en gelijk aan 2010. Aandacht voor 
werkgerelateerde diagnostiek en bijbehorende preventie is en blijft van belang voor 
duurzame participatie van werknemers, want beroepsziekten hebben aanzienlijke 
gevolgen voor participatie van werknemers. Uit het Peilstation Intensief Melden blijkt dat 
bij zestig procent sprake is van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (ziektemelding) en bij vijf 
procent van blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. 
 
Werkgebonden psychische aandoeningen (96 per 100 duizend) vormen de meest 
voorkomende beroepsziekte, vooral in het onderwijs. In ongeveer driekwart van de 
gevallen was de diagnose overspannenheid /burnout Net als bij depressie (4 procent) 
ligt de oorzaak vaak in problemen met de werkinhoud, werkhoeveelheid en problemen 
tussen mensen. 
 
Ook aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (74 per 100 duizend) 
worden veel gemeld. Deze aandoeningen komen vooral voor in de bouw, vervoer en 
opslag en industrie. De bouw vertoont het laagste aantal beroepsziekten sinds de 
voorgaande drie jaren. Voor de sectoren vervoer en opslag en industrie is de incidentie 
niet veranderd. 
 
Het aantal meldingen van slechthorendheid (59 per 100 duizend) blijft hoog. In sommige 
beroepen is en blijft het lastig om het gehoor te beschermen tegen overmatig lawaai 
omdat tegelijkertijd de noodzaak bestaat om in lawaai te communiceren en 
waarschuwingssignalen te horen. Primaire preventie in de vorm van bronbestrijding blijkt 
lastig te realiseren. De muzieksector met zijn symfonieorkesten vormt hierop een 
positieve uitzondering. Behalve bovenvermelde aandoeningen worden 
huidaandoeningen, luchtwegaandoeningen, neurologische aandoeningen en 
infectieziekten in volgorde van aantallen gemeld.  
 
Kerncijfers Beroepsziekten 2013 is opgesteld door het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC in opdracht 
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het geeft een overzicht van 
het aantal en de aard van geregistreerde beroepsziekten en de verspreiding binnen 
sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het ook wetenschappelijke en 
maatschappelijke ontwikkelingen rond beroepsziekten. 
 
 
De Kerncijfers zijn bedoeld voor organisaties op het terrein van beleid en preventie  van 
beroepsziekten, zoals overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en instellingen 
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voor arbodienstverlening en gezondheidszorg. Deze kerncijfers en de tweejaarlijkse 

uitgebreidere uitgave vanʻBeroepsziekten in Cijfersʼ zijn bruikbaar bij de risico-

inventarisatie en evaluatie en verzuimanalyses om vast te stellen welke nadelige 
gezondheidseffecten door werk kunnen worden voorkómen. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Interne en Externe 
Communicatie van het AMC, 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie) : 

Edith Gerritsma, Andrea Hijmans of Marc van den Broek, wetenschapsvoorlichters.  
Telefoon (020) 566 29 29. 

 
 

 
 
 
Het AMC maakt onderdeel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
(NFU). In de acht umc’s bieden 4300 academisch medisch specialisten, inclusief hoogleraren en 
afdelingshoofden, dagelijks diagnostiek en behandeling aan 15.000 patiënten. Een groot deel van 
hen is voor een complexe aandoening of ziekte aangewezen op de zeer gespecialiseerde – 
topreferente - zorg die alleen de umc’s bieden. De umc’s zijn verantwoordelijk voor onderwijs 
aan 16.000 studenten, leiden jaarlijks 2500 medische specialisten op, en tal van 
verpleegkundigen en paramedici. Het medisch wetenschappelijk onderzoek van de umc’s is 
internationaal toonaangevend. Dat geldt in het bijzonder voor het translationeel onderzoek: voor 
research die bevindingen uit het laboratorium direct toepasbaar maakt voor patiënten. 
Topreferente zorg, toponderwijs en translationeel onderzoek zijn de drie T's die de umc’s bieden 
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