Maart 2015

Inleiding
Welkom nieuwe PIM-artsen!
In 2014 hebben we ongeveer 100 nieuwe PIM-artsen mogen verwelkomen. Intussen nemen
nu 200 bedrijfsartsen deel aan het peilstation. We zijn blij met zoveel interesse voor dit
onderwerp.
Beroepsziekten kosten veel en zijn volop in het nieuws
Het onderwerp beroepsziekten is de laatste tijd vaak in het nieuws geweest, bijvoorbeeld naar
aanleiding van het SER-advies en de daaropvolgende reactie in de brief van minister Asscher
van het Ministerie van SZW. Hier willen we wijzen op de recent verschenen Arbobalans 2014
met daarin een uitgebreid hoofdstuk over beroepsziekten en interessante factsheets over
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werkgerelateerde psychische aandoeningen en aandoeningen aan het bewegingsapparaat:
www.monitorarbeid.tno.nl/cijfers/factsheets/factsheets. In het hoofdstuk worden de cijfers van
het Peilstation Intensief Melden (PIM) expliciet benoemd. De inzet van de deelnemers aan
PIM is dus ook op nationaal niveau van belang .
Interessant in de Arbobalans is de schatting die men maakt over de kosten die beroepsziekten
met zich meebrengen, waarbij men zich baseert op de Nationale Enquête
Arbeidsomstandigheden (NEA). Naar schatting kosten beroepsziekten van het
bewegingsapparaat ca. 800 miljoen euro per jaar aan verzuimdagen en psychische
beroepsziekten 300 miljoen euro per jaar en worden de totale jaarlijkse kosten van
beroepsziekten geschat op 1,2 miljard euro.
Wanneer gekeken wordt naar de sector, kosten beroepsziekten in de bouw 200 miljoen, de
gezondheidszorg 160 miljoen, het vervoer 150 miljoen en de zakelijke dienstverlening 150
miljoen per jaar.
Eerste workshop 2015
Voor 2015 staan 8 workshops gepland om gezamenlijk casuïstiek te bespreken. De eerste
workshop van 2015 heeft op 27 februari 2015 plaats gevonden bij het NCvB in Amsterdam en
werd volgens de ingevulde evaluatieformulieren goed gewaardeerd. In deze nieuwsbrief kunt
u zien voor welke data er nog plaatsen zijn en u wordt dan ook uitgenodigd u hiervoor aan te
melden.
Teus Brand
Namens het projectteam PIM

Aandacht voor PTSS toegenomen
Gerda de Groene en Teus Brand, beroepsziektespecialisten NCvB
Een post traumatische stressstoornis die door het werk is veroorzaakt, staat volop in de
belangstelling. Wanneer een dergelijke stoornis in het verleden door politiewerk ontstond,
werd dit niet door ieder korps als een beroepsziekte gezien. Men vond toen vaak dat
menselijk leed en bedreigingen bij het werk van de politiefunctionaris hoorden en daarom niet
voldeden niet aan de definitie van “buitensporigheid”. Daarin is verandering gekomen. En om
die reden heeft de politie het Meldpunt PTSS Politie in het leven geroepen. Medewerkers,
maar ook oud-medewerkers, konden in het kader van de coulance regeling een verzoek
indienen om hun medische klachten te laten erkennen als beroepsgebonden PTSS om zo in
aanmerking te kunnen komen voor financiële compensatie.
Om te kunnen beoordelen of er sprake is van beroepsgebonden PTSS is er voorafgaand aan
de uitvoering van de coulance regeling door een aantal deskundigen, zoals een psycholoog
en psychiater, een protocol gemaakt voor de beoordeling. Een belangrijk punt daarbij is of er
voldaan wordt aan het zogenaamde A1-criterium. Dat wil zeggen dat de persoon een
gebeurtenis heeft ervaren of waargenomen waarbij iemand is overleden of waarbij er sprake
is geweest van doodsbedreiging, ernstige verwonding of een dreiging met fysiek geweld naar
zichzelf of anderen.
Bij het Meldpunt PTSS Politie zijn ruim 500 dossiers aangemeld. Hiervan zijn er inmiddels
ruim 330 beoordeeld. Dit gebeurde met medewerking van deskundigen van de Polikliniek
Mens en Arbeid. Van de genoemde dossiers heeft ruim 90% de erkenning als
beroepsgebonden PTSS gekregen.
Een beroepsgebonden PTSS dient als beroepsziekte te worden gemeld bij het NCvB. Voor de
criteria kan de registratierichtlijn van het NCvB worden gebruikt (E001;
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www.beroepsziekten.nl/registratierichtlijnen/psychische-aandoeningen/traumatische-stressstoornissen-tss).
In 2014 heeft het NCvB 292 meldingen van PTSS ontvangen, waarvan er 58 afkomstig waren
van de deelnemers aan het PIM-project. Onder de PIM-melders kwamen de meeste
meldingen uit de volwassenen psychiatrie/GGZ (9), gevolgd door het spoor (8), de
jeugdzorg/kinderpsychiatrie (7) en de politie(6). Voor meer informatie zie:
www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/documents/beroepsziekten_in_cijfers_2014.pdf

Meldingen jaar 2014
Sanne de Vries, datamanager
De beroepsziektemeldingen van 2014 , met incidentiecijfers per 100.000 werknemers
zijn hieronder weergegeven voor de economische hoofdsectoren.
Het geeft u, als PIM-melder, een indicatie van het voorkomen van beroepsziekten in de
branches die u verzorgt. Dit kunnen we doen, omdat we ook inzicht hebben in de aard en
omvang van uw werknemerspopulatie.
Incidentiecijfers per economische hoofdsectie
In de periode januari t/m december 2014 zijn via PIM totaal 1645 meldingen van
beroepsziekten gedaan, tegen 1258 in 2013, 1236 in 2012, 1473 in 2011, 1398 in 2010 en
1782 in 2009. In 2014 hebben 172 PIM-artsen (86%) minimaal 1 melding gedaan.
Als wordt uitgegaan van alle 1645 meldingen is in 2014 bij een populatie van 563.041
werknemers de incidentie 292 (95% BI: 278-306) per 100.000 werknemers; in 2013 was de
incidentie 265 (95% BI 250-280), in 2012 266 (95% BI 251-281), in 2011 303 (95% BI: 288319), in 2010 260 (95% BI: 247-274) en in 2009 346 (95% BI: 330-362).
Bij het analyseren van de meldingen valt op dat voor ruim 17% van de meldingen door een
PIM arts een melding wordt gedaan voor een economische hoofdsectie waarvoor door de PIM
arts geen populatie is opgegeven. Hierdoor kan voor de incidentie per branche een vertekend
beeld ontstaan.
Als de incidentie wordt bepaald waarbij alleen de meldingen worden meegenomen die
‘gedekt’ worden door een bijbehorende populatie, wordt voor deze 1363 ‘gewogen’ meldingen
de incidentie 242 (95% BI: 229-255) per 100.000 werknemers over 2014.
Hierbij dan ook het verzoek om uw populaties zo nauwkeurig mogelijk op te geven om zo
goed mogelijke incidentiecijfers te kunnen bepalen.
Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal beroepsziektemeldingen en de incidentiecijfers per
100.000 werknemers per economische hoofdsectie, en het bijbehorende 95%
betrouwbaarheidsinterval (95% BI), over 2014, aflopend gesorteerd op incidentie.
Let op!
Als uw werknemerspopulatie wijzigt, wilt u dit dan doorgeven via
pim@amc.uva.nl.
Hartelijk dank alvast!
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Tabel 1 Incidentiecijfers per 100.000 werknemers voor economische hoofdsecties in 2014
Economische hoofdsectie

Aantal
meldingen

Aantal
artsen

Populatie

Incidentie

95% BI

Bouwnijverheid

208

19

17.315

1.201

1.038-1.365

Vervoer en opslag

145

27

29.274

495

415-576

Productie en distributie van elektriciteit, gas,
stoom en gekoelde lucht

15

5

3.925

382

189-576

Financiële activiteiten en verzekeringen

78

13

27.253

286

223-350

Onderwijs

125

29

48.151

260

214-305

Openbaar bestuur en defensie; verplichte
sociale verzekeringen

104

30

43.219

241

194-287

Kunst, amusement, recreatie

9

5

3.922

229

80-379

Menselijke gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening

305

66

143.540

212

189-236

Industrie

149

45

70.592

211

177-245

Landbouw, bosbouw en visserij

80

16

41.672

192

150-234

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
en motorfietsen

77

17

40.761

189

147-231

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

11

5

7.300

151

62-240

Extraterritoriale organisaties en lichamen

2

1

1.500

133

0-318

Distributie van water; afval- en
afvalwaterbeheer en sanering

5

2

3.900

128

16-241

Informatie en communicatie

21

11

16.948

124

71-177

Administratieve en ondersteunende diensten

15

10

22.451

67

33-101

Overige diensten

11

10

27.668

40

16-63

Exploitatie van en handel in onroerend goed

1

1

3.101

32

0-95

Vrije beroepen en wetenschappelijke
technische activiteiten

2

2

6.302

32

0-76

Huishoudens als werkgever; nietgedifferentieerde productie van goederen en
diensten door huishoudens voor eigen gebruik

0

0

3.016

0

0

Winning van delfstoffen

0

0

1.230

0

0

Totaal

1.363

166

563.041

242

229-255
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PIM workshops 2015
Overzicht van het workshop programma
Vanaf 12.30 uur

Ontvangst met koffie

13.00 – 14.20 uur

Opening en welkom, kennismaken en indelen in twee groepen
Bespreking van uw casuïstiek over beroepsziekten (eerste deel)

Korte pauze
14.30 – 15.30 uur

Caput Selectum en bespreking vaststellen werknemerspopulatie

Korte pauze
15.40 – 17.00 uur

Bespreking van uw casuïstiek over beroepsziekten (tweede deel)

17.00 – 17.15 uur

Evaluatie en afsluiting

De geplande data / plaatsen voor 2015 zijn:
Plaats, locatie

Datum
februari

Amsterdam, NCvB

vrijdag 27-02
Maart

Zwolle

dinsdag 31-03
April

Eindhoven

vrijdag 24-04
Mei

Amsterdam, NCvB

dinsdag 12-05

Amsterdam, NCvB

vrijdag 29-05
Juni

Zwolle

vrijdag 26-06
September

Eindhoven

dinsdag 29-09
Oktober

Amsterdam, NCvB

dinsdag 27-10

Workshopbegeleiders: Annet Lenderink, Bas Sorgdrager, Gerda de Groene, Jan Bakker,
Paul Kuijer en Teus Brand
Circa 18 deelnemers per workshop, gratis voor PIM deelnemers
Voor deze workshop worden 4 accreditatiepunten toegekend.
Let op: Inschrijven is alleen nog mogelijk voor de workshops op 29 mei, 26 juni en 27
oktober. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op onze website:
http://beroepsziekten.nl/ncvb/aanmeldformulier-pim-workshop
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