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1. Kerncijfers Beroepsziekten 2021

https://www.beroepsziekten.nl/content/kerncijfers-beroepsziekten-2021



2. Houd oog voor bijzondere beroepsziekten!
Clavicula stressfractuur bij monteur van 
kozijnen (50-60 kg); idem bij 30 jarige
vrouwelijk barista, 200 koffie, cumulatieve
druk 2700 kg  

Ulnaropathie aan beide ellebogen bij 59-jarige 
medewerkster bij een overheidsinstelling door 
flexibel werken met een laptop 

Yusuf BS, et al. Barista's fracture: a new occupational hazard. JRSM Open. 2020;11(5):2054270420918493, doi:10.1177/2054270420918493
Bedrijfsarts Van der Pas, et al. Work Disabling Nerve Injury at Both Elbows Due to Laptop Use at Flexible Workplaces inside an Office, 
https://doi.org/10.3390/ijerph17249529



3.Overgang en verhoogde gevoeligheid ook voor…

Bedrijfsartsen Rulanda van 
Kruysbergen & Sophia Franklin zoeken
dat uit voor:
- carpale tunnel syndroom, 
- De Quervain, 
- tenniselleboog, 
- lumbale hernia, en/of 
- fasciitis plantaris



4. Vernieuwing bz-registratierichtlijn CTS

Geneeskundestudent Awa Hassan 
schrijft haar bachelorthesis over 
werkgerelateerde risicofactoren
voor het carpale tunnel syndroom

https://www.sjweh.fi/article/3566



5. Meer nadruk op preventie bij werkenden met rugpijn en LRS

Stap 1 voor arbeidsparticipatie: voorlichting & advies

‘Overweeg de inventarisatie van de aanwezigheid van 
risicofactoren voor het ontstaan van lage rugpijn en/of 
LRS in een werkende populatie’

‘Adviseer maatregelen en interventies, zoals hieronder 
benoemd, om de risico- en prognostische factoren die 
arbeidsparticipatie belemmeren, weg te nemen of te 
verminderen’

https://nvab-online.nl/content/lage-rugpijn-en-lrs



6. Zwaar werk komt nog heel veel voor

NCvB en (inter)nationale 
collega’s maakten overzicht voor 
WHO/ILO Joint Estimates of the 
Work-related Burden of Disease 
and Injury: ‘force exertion, 
demanding posture, repetitive 
movement, hand-arm vibration, 
kneeling or squatting, lifting, 
and/or climbing’

Carel Hulshof et al., 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016041
2020321127



7. Nieuwe website en nog makkelijker melden

Augustus 2021 live, www.beroepsziekten.nl
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