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“Ik heb het afgelopen jaar een 
beroepsziekte gemeld.”

NEEJA



Enige tijd geleden op NOS journaal..
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Bond: politie op goede weg 
met aanpak beroepsziekte 

Ma 29 december, 13:20

Voorschot van 
maximaal 15.000 euro 

voor chroom-zieken
Ma 2 maart, 07:36
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Nog meer beroepsziekten in het nieuws

1. In 2014: 2000 meldingen meer dan daarvoor.  
Gevolg van actie IGZ i.s.m. SZW?

2. SER hoofdstuk in stelselherziening!

3. Brief minister Asscher over psychosociale 
arbeidsbelasting .

4. Deelname NCvB aan OCCUSTAT: Experts group on 
diagnostic criteria  of occupational diaseases. Doel 
is te komen tot een nieuwe Europese lijst voor        
Beroepsziekten.

Daar moet je als bedrijfsarts iets mee?!



Doelen

• Kwaliteitsverbetering van het NCvB 
stappenplan;

• Uitbreiding met een zesde stap gericht 
op preventie;

• Evalueren van dit vernieuwde 
zes‐stappenplan.



1. Hoe moet de bedrijfsarts 
volgens het zes‐stappenplan te 

werk gaan wanneer er sprake zou 
kunnen zijn van een 
beroepsziekte?

Methode:

- raadplegen literatuur en individuele 
experts (NCvB, NVAB)

- gebruikerstest
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Resultaten:

document

+

online tekst:

http://www.beroepszi
ekten.nl/het-zes-
stappenplan-voor-
beroepsziekten

http://www.beroepsziekten.nl/het-zes-stappenplan-voor-beroepsziekten


Powerpoint met checklists

http://www.beroepsziekten.nl/het-zes-
stappenplan-voor-beroepsziekten

http://www.beroepsziekten.nl/het-zes-stappenplan-voor-beroepsziekten


Een korte instructiefilm

http://www.beroepsziekten.nl/ncvb-
video-bestanden/video-het-zes-stappen-
plan

http://www.beroepsziekten.nl/ncvb-video-bestanden/video-het-zes-stappen-plan
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2. Leidt het zes‐stappenplan tot 
meer evidence‐based en 

transparant handelen van de 
bedrijfsarts, vergeleken met het 
vijf-stappenplan?

• Methode: gerandomiseerd experiment

• Deelnemers: 196 BA

• Procedure: a.d.h.v. casus het 
stappenplan doorlopen

Interventiegroep: zes-stappenplan

Controlegroep: vijf-stappenplan



• Dataverzameling: via online 
invulformulier

• Data-analyse: beoordeling a.d.h.v. 
prestatie-indicatoren, max 17 punten.

• Primaire uitkomstmaat: het verschil in 
de totaalscore tussen beide groepen

• Toets: ongepaarde t‐toets.



Prestatie-indicatoren?!

Enkele voorbeelden:

• Is er een CAS‐code genoemd?

• Zijn de blootstellingscriteria uit de 
richtlijn genoemd om de blootstelling 
mee te kunnen vergelijken?

• Zijn er factoren buiten het werk 
nagegaan? Bijv. sport, hobby?

• Is het melden bij het NCvB genoemd?

• Is communicatie met werknemer 
genoemd? (informeren over 
beroepsgebondenheid, vragen om 
toestemming om werkgever te 
informeren)



Resultaten:

Populatiekenmerken

Leeftijd gemiddeld: 51 jaar

range: 33-65; SD: 6,7 jaar

Frequentie (n)

Geslacht man: 111

vrouw: 77

Dienstverband:   

Loondienst

Zelfstandige

119

77

Ervaring met melden:

niet 

weinig

gemiddeld

groot

zeer groot

16

86

67

13
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Bedrijfsartsen in de
interventiegroep scoorden meer 
dan tweemaal zoveel punten: 
10,5 versus 5,1



Maar…. hoe gaat dat in de 
praktijk dan?



3. Wat is de bruikbaarheid van en 
tevredenheid met het 
zes‐stappenplan?

• Methode: praktijktest van 6 weken

• Deelnemers: 126 BA

• Procedure: a.d.h.v. 1‐3 patiënten met 

een (mogelijke) beroepsziekte het 
stappenplan doorlopen

• Metingen: rapportcijfers voor het 
beschikbare materiaal



Bruikbaarheid t.a.v. :

Gemiddeld cijfer

(0-10)

… het signaleren van beroepsziekten 7,3

… diagnosticeren van beroepsziekten 7,6

… melden van beroepsziekten 7,4

… preventieve activiteiten selecteren 

en inzetten

7,1

Tevredenheid met:

… het achtergronddocument 7,6

… de tekst op de website 7,5

… de instructiefilm 6,9

… de powerpointpresentatie 7,2

Resultaat:



Feedback n.a.v. praktijktest



“Als ‘nul-melder’ vond ik het aan 
handige tool om stapsgewijs in kaart te 
brengen of er al dan niet sprake is van 
een beroepsziekte.”

“Je wordt nu meer geholpen bij het 
maken van de juiste afwegingen.”

“Het achtergronddocument is erg groot. 
Daarom een 'zesje'. De website, de film 
en de PPP zijn veel prettiger om te 
gebruiken.”

Bruikbaar en zinvol



Zorgen over de tijdsinvestering

“… in de dagelijkse praktijk vormt het 
evt. beschikbaar zijn van voldoende tijd 
een te grote afhankelijkheid voor het 
zorgvuldig hanteren van deze materie.”

“Het kost al met al wel veel tijd, maar 
een kortere methodiek betekent 
belangrijke details missen.”

“De uitgebreide checklist kan mogelijk 
collega's afschrikken.”



Verder uitdiepen ondersteunend 
materiaal

“Ofschoon de ontwikkeling hiervan 
complex zal zijn is in mijn optiek een 
stroomdiagram of een slimme 
vragenlijst die een beslisboom volgt een 
veel beter iets.”

“Wat meer beslisschema's en checklists 
zouden nuttig zijn.”



Lost niet alle belemmeringen om 
te melden of preventieve 
activiteiten in te zetten op

“'t (melden) levert te weinig op: er 
gebeurt niets meetbaars mee, er wordt 
door sociale partners nauwelijks iets 
dwingends mee gedaan.”

“… meldt maar liever niet, aangezien de 
laatste beroepsziekte-melding ons 
50.000 euro kostte.”



4. Wat is de opinie van 
stakeholders t.a.v. de inhoud van 
het zes‐stappenplan en

implementatiemogelijkheden?

• Methode: expertraadpleging van 
betrokken stakeholders

• Deelnemers: verzekeringsartsen, 
arbeidshygiënisten, beleids-
medewerkers SZW en VWS, Inspectie 
SZW, vertegenwoordiging werkgevers 
en vakbonden



Zijn onze doelen behaald?

• Kwaliteitsverbetering van het 

NCvB stappenplan

• Uitbreiding met een zesde 

stap gericht op preventie

• Evalueren van dit 

vernieuwde zes‐stappenplan



Aanbevelingen (I)

1. Implementeer en evalueer

2. Bied erkende nascholing aan

3. Veranker preventie van beroepsziekten 
binnen de arbodienstverlening



Aanbevelingen (II)

4. Creëer draagvlak bij werkgevers

5. Evalueer preventieve maatregelen om 
beroepsziekten te voorkomen

• branchegerichte aanpak?

• rol voor Inspectie SZW?



“Ik ga het komende jaar aan de 
hand van het zes-stappenplan een 
beroepsziekte signaleren, 
diagnosticeren, melden en 
preventieve activiteiten inzetten.”

NEEJA
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