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Overzicht van de presentatie 

   

• Nieuwe risico’s opsporen: 
waarom en op welke manier?  

• Modernet – internationale 
samenwerking  

• Project SIGNAAL in Nederland en 
België 



Achtergrond (1) 

• Hoge morbiditeit en mortaliteit door 
beroepsziekten en werkgerelateerde aandoeningen 
met dientengevolge hoge economische en 
maatschappelijke kosten 

• Veranderingen in de werkomstandigheden kunnen 
nieuwe gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, 
zoals bv. nanotechnologie, nieuwe chemische 
stoffen en de globalisering van de economie 

• De EU Community Strategy on health and safety 
2007-2012 benadrukt het belang van het streven 
naar een voortgaande reductie van beroepsziekten 



Achtergrond (2) 

• Huidige systemen voor het opsporen en 
herkennen van nieuwe gezondheidsrisico’s 
door werk zijn inadequaat. 

• Naast betrouwbare en vergelijkbare 
systemen om beroepsziekten te 
monitoren, zijn nodig  

–Betere methoden om nieuwe risico’s in 
werk op te sporen en te beoordelen 

– Internationale samenwerking 
(“intelligence network”) 
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Anticipatie op nieuw risico’s (1) 

Europa / wereldwijd: focus op schatting en 
beheersing van risico’s, door 

–Risico analyses 

–Follow-up van risicogroepen 

–REACH initiative: Registration, 
Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemical substances  

–Expert Forecasts of Risk Observatory 
Bilbao 

–Etc.  
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Anticipatie op nieuwe risico’s (2) 

• Complementair met risico schatting is de 
“Disease first” approach 

• Ziekte als startpunt voor analyse 

• Ziekte opsporen door bijvoorbeeld 

–Trend analyses (nuttig bij 
aandoeningen met een hoge 
prevalentie, laag werkgerelateerd 
attributief risico) 

–Spontane meldingen (nuttig bij een 
lage prevalentie, hoog werkgerelateerd 
attributief risico) 



 Opsporen van nieuwe risico’s in werk 

• Leren van het opsporen 
van bijwerkingen van 
geneesmiddelen nadat 
het middel op de markt is 
gekomen: post 
marketing surveillance 

 

• Pharmacovigilantie  

Arbovigilantie 

 



Doelen arbovigilantie: 

Opsporen, beoordelen en voorkomen van 
bijwerkingen van werk of van enig ander 
mogelijk werkgerelateerd probleem 

• Onverwachte, onbekende bijwerkingen van 
werk opsporen 

• Toename in aantal bijwerkingen van werk 
opsporen 

• Risicofactoren en mechanismen van risico’s 
opsporen (b.v. Risicogroepen, co-morbiditeit)  

• Kwantitatieve evaluatie van bijwerkingen van 
werk 

• Interpretatie van data en verspreiden van 
kennis 



Een signaal is… 

…een hypothese over 
een mogelijke relatie 
tussen blootstelling 
en een gezondheids-
probleem, die is 
onderbouwd met data 
en argumenten, en 
die getest moet 
worden 



‘Your case 
might be 
the first 
one!’ 

Bottom line:  
an urgent need for vigilant physicians 



Signalen opsporen 

• Spontane meldingen van mogelijk nieuwe 
combinaties van blootstelling en 
gezondheidsklachten door bedrijfsartsen, 
huisartsen en medisch specialisten 

• Meldingen door werknemers 

• Periodieke screening van de literatuur 

• Data mining in bestaande databases 

• Koppelen van bestaande databases 

• Actieve opsporing van gezondheidsklachten  

• Secondaire analyse van patiënt gegevens in 
andere databases 



Signalen versterken en valideren 

• Voorlopige evaluatie van de relevantie van 
het signaal ten behoeve van 

– “Early warning” 

– Sociaal perspectief 

– Interessant signaal vanuit een 
wetenschappelijk of educatief perspectief 

• Door gebruik te maken van de beoordeling 
met het vijfstappenplan 

• Door toepassen van de Bradford Hill criteria 
om de causaliteit te beoordelen 



Van signaal naar actie 

• Communicatie met betrokken 
partijen 

• Communicatie met andere 
relevante partijen  

• Initiatieven voor verder onderzoek  

• Wanneer noodzakelijk: aanpassen 
van regels, protocollen, wet- en 
regelgeving 



Wat is Modernet? 

• Netwerk van instituten en 
mensen die zich bezig houden 
met onderzoek naar 
Beroepsziekten 

• Klein begonnen, maar met veel 
ambitie tot internationale 
samenwerking 

• Fondsen van de EU (COST) voor 
bijeenkomsten om kennis en 
expertise uit te wisselen 

 



Doelen van Modernet  

• Verbetering van de kwaliteit van de 
verzamelde gegevens over beroepsziekten 

• Ontwikkelen van nieuwe technieken om 
trends in beroepsziekten beter op te 
sporen 

• Vroeg opsporen van nieuwe 
gezondheidsrisico’s door werk  

• Snel uitwisselen van kennis uit onderzoek 
met behulp van (nieuwe) internet 
technieken, zoals sociale media 

• De mogelijkheden voor tijdige preventie 
verbeteren 



Modernet 
korte geschiedenis 

• Wederzijdse bezoeken tussen de instituten die 
beroepsziekteregistraties beheren in Groot-
Brittannië en Nederland (Manchester en Amsterdam 
van 2004-2006) 

• Invitational conferences (Amsterdam, 2007 en 
2008), met aandacht voor het opsporen van nieuwe 
risico’s met deelnemers uit Nederland, Frankrijk, 
Groot-Brittannië, Italië, Finland en Tsjechië 

• Bijeenkomsten van Modernet in Parijs (2009) and 
Milaan (2010) : 1 dag methodologie, 1 dag nieuwe 
risico’s 

• In 2009 aan de slag om subsidie voor netwerk te 
verwerven, eerst via FP7, daarna via COST 



COST Modernet 
korte geschiedenis 

• Voorstel ingediend voor fondsen van COST 2009; 
eerste keer afgewezen, tweede keer toegekend 

• Start COST Action IS1002 op 9-11-2010 

• Toetreding van meer landen, momenteel 18 

• Momenteel 37 deelnemende instituten 

• Eerste bijeenkomst voorafgaand aan het door ons 
georganiseerde internationale congres “Tracing New 
Occupational Diseases” in Amsterdam, April 2011 

• Gevolgd door bijeenkomsten in Manchester (Nov 
2011), Leuven (juni 2012), Rome (Nov 2012), 
Bucharest (mei 2013) en Parijs (Okt. 2013) 

• Nu op zoek naar andere fondsen. Modernet wordt 
voortgezet 



   



SIGNAAL 

   

 SIGNAAL is een afkorting van Signalering Nieuwe 
Arbeidsgerelateerde Aandoeningen Loket  

 Pilot project in opdracht van het Ministerie van 
SZW 

 Samenwerking gezocht en gevonden met grote 
Belgische arbodienst Idewe 

 Project managers: Annet Lenderink (Nederland), 
Lode Godderis (België) 

 Gestart 1-1-2013, lancering systeem Juli 2013, 
evaluatie over een periode van 12 maanden 



Aanleiding Nederland 

   

 Aanwijzingsbeschikking NCvB 2012-2015 

 Uitkomsten interviews met onze stakeholders  

 Themapublicatie NCvB over Arbovigilantie 2009 

 Verbetering van monitoring en 
signaleringsinstrumenten 

 Aandacht voor nieuwe risico’s in internationaal 
verband via COST Modernet 



Aanleiding België 

• Bedrijfsartsen zijn verplicht verdenking van 
beroepsziekten te melden bij het Fonds voor de 
Beroepsziekten 

• Compensatie via het open systeem waarbij ziekte 
– werk relatie moet worden onderbouwd 

• Onderrapportage 

• Voordeel van Signaal: geen directe link met 
compensatiesysteem en geeft feedback op 
meldingen en kan daarmee zowel meldingen aan 
FvB stimuleren als preventie bevorderen 



Doelstelling(en) 

 Signalering van vermoedens van nieuwe, 
onbekende, zeldzame relaties tussen 
gezondheidsproblemen en blootstelling in het 
werk door (bedrijfs)artsen via een laagdrempelig 
loket. 

 Systematisch beoordelen van signalen m.b.v. 
literatuur en eventueel werkplekbezoek/-
onderzoek en overleg/uitwisseling van 
(inter)nationale experts 

 Verbeteren van de kennisverspreiding over 
nieuwe en opkomende risico’s aan relevante 
partijen 



Wat is een nieuw risico? 

• Definitie hier: een driehoekscombinatie van 
gezondheidsklachten, blootstelling en werksituatie, 
waarin elk van de drie nieuw kan zijn.  

• Volledig nieuwe aandoeningen zijn zeer zeldzaam, 
dus het zal gaan om  

– al bekende aandoeningen t.g.v. een nieuwe 
/veranderde blootstelling (bijvoorbeeld nieuwe 
chemische of biologische factoren) of om  

– al bekende blootstelling die optreedt in nieuwe 
werksituaties (bijvoorbeeld silicose door 
kwartsblootstelling bij het zandstralen van 
spijkerbroeken) 



   



Beoordeling meldingen 

   



Stappenplan voor beoordeling meldingen 

   

Stap 0  bedrijfsarts vult SIGNAAL formulier in 

Stap 1a bepalen van volledigheid melding  

 aanvullend contact met melder 

Stap 1 b bepalen of gemelde combinatie al bekend is  

 reactie naar melder 

Stap 2  globale check literatuur/ beoordelen plausibiliteit 

relatie: 

Geen aanwijzingen voor relatie  reactie naar melder (stap 1 b) 

Bekende relatie  reactie naar melder (stap 1 b) 

Nieuwe combinatie  beoordelen of nader onderzoek gewenst 

is (stap 3) 

Stap 3  Beoordelen van urgentie voor nader onderzoek 

Stap 4  Vervolgonderzoek 

Stap 5  Rapportage 

 



   

Overwegingen werkgerelateerdheid Score + / - WR 

Relatie in de tijd       

Trad de blootstelling op voor de aandoening? ja/nee/onbekend   

Hoe is het beloop van de klachten in de tijd? stabiel/progressief/afnemend/onbeke

nd 

  

Reactie op stoppen/hervatten blootstelling:     

Had stoppen van de blootstelling invloed op de klachten? ja, positief / ja, negatief/ nee/ 

onbekend 

  

Had opnieuw blootstellen invloed op de klachten? ja, positief / ja, negatief/ nee/ 

onbekend 

  

Blootstelling voldoende lang, hoog?     

Hoe hoog schat u de blootstelling? hoog, matig hoog, laag, zeer laag, 

onbekend 

  

Hoe lang heeft de blootstelling geduurd? eenmalig, dagen, weken, maanden, 

jaren, onbekend 

  

Hoeveel tijd verliep tussen de blootstelling en het optreden van de 

klachten? 

minuten, uren, dagen, weken, 

maanden, jaren, onbekend 

  

Biologische plausibiliteit     

Passen de gezondheidsklachten bij de mogelijke blootstelling? Ja/nee/mogelijk/onbekend   

Alternatieve verklaringen     

Zijn er andere factoren die de klachten kunnen verklaren? Ja/nee/mogelijk/onbekend   

Beoordelen van de overwegingen  

van de melder over werkgerelateerdheid 

 



Globaal literatuuronderzoek 

   

Met het globale literatuuronderzoek willen we de 

volgende vragen beantwoorden: 

• Is de combinatie gezondheidsprobleem - 

werksituatie - blootstelling eerder in de literatuur 

beschreven? 

• Zo ja, wat is dan het niveau van de evidence? case 

reports, gerichte studies, reviews? 

• Zo nee, wordt de combinatie wel beschreven in de 

grijze literatuur inclusief websites op het internet? 

• zo ja, is daaruit op te maken dat het om een 

mogelijk relevante combinatie gaat? 



Beslisregel prioritering vervolgonderzoek 

Hierbij scoren we op de volgende criteria: 

• Ernst van de gezondheidsklachten 

• Frequentie van blootstelling 

• Intensiteit van de blootstelling 

• De kans op blootstelling van anderen 

• De mogelijke omvang van de blootstelling 

• Potentieel voor preventie 



Meldingen sinds juli 2013 

Nederland: 2 testmeldingen en 1 melding 

België: 1 testmelding en 2 meldingen 

• Glaucoom en saxofoon spelen 

• Achillespees ruptuur bij opbouwen, afbreken en 

onderhouden van bouwkranen 

• Rugklachten in verzorging demente patiënten 

• Bloedneuzen bij formaldehyde blootstelling in 

aluminiumproductie 

• Sarcoïdosis bij blootstelling amorf en kristallijn 

silicium in cilinderslijper 

• Pulmonaire alveolaire proteÏnosis door haarlak bij 

een kapster 





Questions, remarks, suggestion? 



   

a.f.lenderink@amc.uva.nl 


