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Beste deelnemer van PIM
Vorig jaar heeft COVID-19 als beroepsziekte
geleid tot een stijging in het aantal beroepsziektemeldingen. Zowel bij de algemene registratie als
bij PIM. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat het precieze effect is geweest.
Verder attenderen we u op een Europees project waarvoor bedrijfsartsen worden gezocht en
informeren wij u over de vernieuwing die we bij PIM willen doorvoeren.
Wij wensen u veel leesplezier en hopelijk tot ziens bij één van de workshops. Hebt u naar
aanleiding van de nieuwsbrief een opmerking of suggestie dan horen wij dat graag! Mail naar
pim@amc.nl!
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PIM meldingen 2021
Beroepsziektemeldingen
In totaal heeft het NCvB afgelopen jaar 4858 meldingen van 738 bedrijfsartsen gehad. Dit is een stijging van
32% ten opzichte van het aantal meldingen van vorig jaar, terwijl het aantal meldende bedrijfsartsen met 3%
afnam (van 762 meldende bedrijfsartsen in 2019 naar 738 in 2020). De stijging van het aantal meldingen is
vooral toe te schrijven aan de 1918 meldingen van COVID-19 als beroepsziekte. De top 5 van beroepsziekten
bestaat verder uit burn-out / overspanning (1322), PTSS (258), epicondylitis lateralis (104) en subacrominaal
pijnsyndroom (100).
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Aantal meldingen

Incidentie per 100.000 werknemers

In 2020 werden er door 107 PIM artsen 1262 meldingen van een beroepsziekte gedaan. Het aandeel van
COVID-19 als beroepsziekte bedraagt binnen PIM bijna de helft van het aantal meldingen (49%), wat mede
verklaard wordt door het feit dat de Gezondheidszorg de sector is met de grootste populatie binnen PIM (24%
van het totaal). Mede hierdoor konden 1138 (90%) meldingen gekoppeld worden aan een populatie – vorig jaar
was dit nog 79% - en is de incidentie verdubbeld ten opzichte van vorig jaar (figuur 1). De incidentie van
beroepsziekten voor 2020 is 243 per 100.000 werknemers, de hoogste incidentie sinds 2014.
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Figuur 1: Incidentie van Beroepsziektemeldingen van 2016 tot en met 2020 met het aantal meldingen per jaar.

Incidentie beroepsziekten 2020 per sector
In tabel 1 is de incidentie van beroepsziektemeldingen per sector weergegeven. Zoals te verwachten , op basis
van de meldingen, is de sector met de hoogste incidentie de ‘Gezondheidszorg en maatschappelijke
dienstverlening’. De sector ‘Overheid en openbaar bestuur’ maakt ten opzichte van vorig jaar een grote sprong.
Ter vergelijking, in 2019 werden er 34 meldingen gedaan en in het afgelopen jaar 119, bijna drie keer zoveel.
Het aantal meldingen in de bouwsector is daarentegen minder dan de helft ten opzichte van 2019 (31 en 71
meldingen).
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Tabel 1. Incidentiecijfers per economische hoofdsectie in 2020.

Economische hoofdsectie

Aantal
meldingen
653

Aantal
artsen
46

Incidentie
per 100.000
590
wn

2. Overheid en openbaar bestuur

119

22

252

207-297

3. Industrie

105

31

207

167-246

4. Energievoorziening

27

4

193

120-266

5. Bouwnijverheid

31

12

172

112-233

6. Informatie en communicatie

21

5

143

82-204

7. Onderwijs

51

15

141

102-179

3

3

130

0-277

9. Financiële dienstverlening

22

7

115

67-164

10. Groot- en detailhandel

31

10

98

63-132

11. Zakelijke dienstverlening (ondersteuning)

19

6

91

50-132

12. Landbouw, bosbouw en visserij

30

8

87

56-118

1

1

66

0-195

17

10

61

32-90

15. Horeca, accommodatie en catering

2

2

48

0-114

16. Cultuur, sport en recreatie

1

1

46

0-135

17. Onroerend goed

1

1

31

0-93

18. Zakelijke dienstverlening (specialistisch en advisering)

3

2

17

0-37

19. Persoonlijke dienstverlening

1

1

11

0-34

1138

105

243

229-258

1. Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

8. Waterleidingbedrijven en afvalbeheer

13. Delfstofwinning
14. Vervoer en opslag

Totaal periode (gewogen)

95% B.I.
544-635

Europees project
In de nieuwsbrief van afgelopen december hebben we u al geattendeerd op een Europees project vanuit
Modernet. In dit project wordt een Europees netwerk van bedrijfsartsen opgericht en wordt gekeken naar
harmonisering van beroepsziekten en de incidentie van beroepsziekten op Europees niveau.
Voor dit project worden ook Nederlandse bedrijfsartsen met een werknemerspopulatie gezocht. Voor een
andere deel van het project worden bedrijfsartsen gevraagd om 100 werknemers uit hun populatie een
vragenlijst voor te leggen.
In de volgende link kunt u meer te weten komen over het onderzoek en kunt u zich eventueel aanmelden.
https://www.modernet.info/call-for-occupational-physicians/

Nieuwsbrief Peilstation Intensief Melden

April 2021

3

Vernieuwing van PIM
Met PIM kan het NCvB al 12 jaar lang een schatting maken van de incidentie van beroepsziekten in Nederland.
Vanuit andere Europese landen wordt hier met bewondering naar gekeken. Daarnaast wordt de data uit PIM
ook gebruikt in de Arbobalans van TNO. Om de schatting van de incidentie betrouwbaar en valide te houden
willen we vanuit het NCvB PIM gaan vernieuwen.
Hiervoor zijn Sietske Tamminga en Marijke Schutte toegevoegd aan het huidige projectteam. De vernieuwing
van PIM wordt gedaan door twee profielen binnen PIM te maken. Het eerste profiel is dat van de meldende
bedrijfsarts waarbij consequent beroepsziekten gemeld worden. In overleg kan dit ook in een bepaalde periode
van het jaar in plaats van het hele jaar. Voorwaarde is wel dat alle beroepsziekten gemeld worden. Op deze
manier blijft niet alleen de incidentie betrouwbaar en valide, maar kan ook een schatting gemaakt worden van
de onderrapportage van beroepsziektemeldingen in Nederland. Voor dit profiel worden ook nieuwe PIM artsen
gezocht.
Het tweede profiel binnen de vernieuwde PIM wordt dat van een Expert-bedrijfsarts. In dit profiel richt zich
meer op huidige PIM artsen die niet-praktiserend meer zijn (of geen vaste populatie meer hebben) of niet meer
intensief beroepsziekten kunnen melden. Bedrijfsartsen die in dit profiel deel willen nemen aan PIM wordt
gevraagd om bij te dragen aan toekomstige onderzoeken en deel te nemen aan kennisactiviteiten.
In de maanden april, mei en juni van dit jaar, neemt een van ons telefonisch contact met u op om de
vernieuwing van PIM persoonlijk toe lichten.

4
PIM-workshops 2021
Het is nog mogelijk om u in te schrijven voor één van de PIM-workshops in 2021 – mocht u dat nog niet gedaan
hebben. Hieronder vindt u een overzicht van de data. Vooralsnog worden de workshops online gegeven.
Tabel 2. Overzicht van PIM workshops in 2021.
Datum

Plaats

Vrijdag 16 april

Online via Zoom

Dinsdag 18 mei

Online via Zoom

Vrijdag 18 juni

Online via Zoom

Vrijdag 17 september

Eindhoven of online

Dinsdag 5 oktober

Amsterdam of online

Vrijdag 5 november

Amsterdam of online

Workshopbegeleiders: Teus Brand en Steven Visser
Tijd: 13:30-15:30
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