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Amsterdam, 18 september 2017  
 
Vaker burn-out of overspannen door werk in 2016 
 
Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de 
bedrijfsarts. Volgens de laatste meting uit 2016 valt ruim 40 procent van alle 
meldingen in de categorie psychische beroepsziekte en het aantal blijft 
toenemen. Dit blijkt uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2017’ van het Nederlands 
Centrum voor Beroepsziekten / Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid 
van het Academisch Medisch Centrum, dat vandaag is verschenen.  
 
In 2016 zijn 6.270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale 
Beroepsziekteregistratie. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen en bij 
werknemers boven de 45. Beroepsziekten leiden in 70 procent van de gevallen tot 
tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.  
In de Nationale Beroepsziektenregistratie 2016 meldden 863 bedrijfsartsen 6270 
beroepsziekten. Van hen neemt een aantal deel aan het Peilstation Intensief Melden 
(PIM). Omdat zij melden hoeveel werknemers zij verzorgen, kan vanuit deze groep 
het aantal nieuwe beroepsziekten per jaar worden berekend.  
 
Bedrijfsartsen uit het PIM rapporteerden 161 nieuwe gevallen van alle 
beroepsziekten per 100 duizend werknemers, waarmee het aantal werkenden met 
een nieuwe beroepsziekte wordt geschat op ruim elfduizend werknemers. De vijf 
economische sectoren met de hoogste beroepsziekten zijn: bouwnijverheid, vervoer 
en opslag, financiën, industrie en gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening.  
Het aandeel psychische beroepsziekten is 42 procent van alle meldingen. Het gaat 
vooral om overspannenheid en burn-out. Daarnaast werden veel beroepsziekten 
van het bewegingsapparaat (27 procent) en gehoor (22 procent) gemeld. De meeste 
beroepsziekten komen voor bij mannen (64 procent ) en bij werknemers van 45 jaar 
en ouder (67 procent). Bij tweederde deel van de werknemers met een 
beroepsziekte is sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en bij 6 procent van 
blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschikt door de beroepsziekte.  
 
‘Kerncijfers Beroepsziekten 2017’ 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 
verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het 
rapport enkele wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen rond 
beroepsziekten. 
 
De Kerncijfers zijn bedoeld voor organisaties en professionals die beleid en 
preventie op het gebied van beroepsziekten als aandachtsgebied hebben, zoals 
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overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en instellingen voor 
arbodienstverlening en gezondheidszorg.  
 
 
Link naar Kerncijfers 2017 https://www.beroepsziekten.nl/kerncijfers-2017 
 

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) : 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van het AMC, 

Marc van den Broek, Loes Magnin of Edith van Rijs, wetenschapsvoorlichters.  

Telefoon (020) 566 29 29. 

Voor meer nieuws: ons.amc.nl 

    

 

 
 

 

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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