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Disclosure

> in dienst Encare Arbozorg

> lid RTC Gezondheidszorg
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Een kijkje achter de schermen 

> Voorbeelden 

> Waar hebben we het over?

> Enkele cijfers

> Zes-stappenplan

> Bedrijfsongevallen

> Preventie

> Schade?



Beroepsziekte
Wanneer spreek je over een beroepsziekte1
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• https://youtu.be/0uq4YMZFuPQ

• https://youtu.be/rLbHqY2Slak

2 patiënten

https://youtu.be/0uq4YMZFuPQ
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Ziek door mijn werk (de monitor KRO/NCRV)

Omwonenden chemische fabriek Dupont in Dordrecht blootgesteld aan PFOA 

Behandeling beroepsziekte lastig omdat diagnose niet vergoed wordt

‘Defensie weet al jaren van blootstelling aan kankerverwekkende stof’

Inspectie: ‘In geval van een beroepsziekte moet je bij de bedrijfsarts zijn’

GVB: ‘Dat inademen van dieseldamp niet gezond is, dat weten we.’

Beroepsziektezaak Albert Schuurman duurt al 17 jaar en door hoger beroep 

wederom verlengd

Ruim een ton schadevergoeding voor zieke werknemer
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Een ziekte of aandoening 

als gevolg van een belasting die

in overwegende mate in arbeid of 

arbeidsomstandigheden heeft 

plaatsgevonden.

Definitie

Beroepsziekte
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Meerdere oorzaken

•werk 

•privé

•persoonsgebonden

•aanleg

•familiair belast

•hobby

Werkgebonden

niet hetzelfde als beroepsziekte
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Beroepsziekten 2014

• 8513 meldingen

• door 950 bedrijfsartsen

• ca 17.400 nieuwe gevallen (0,25% werkpopulatie)

• ca 3000 doden door werk, dit is 5x meer dan door 

verkeer (J. Popma, 20-11-2015 in de monitor)
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• Overspannenheid, burnout

• Aandoeningen schouder, ellebogen, rug, knie 

• Gehoorverlies

Top 3 aandoeningen
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Het zes-stappenplan

Handleiding voor het vaststellen beroepsziekte

1 Vaststellen van de aandoening/ziekte

2 Vaststellen van de relatie met werk

• Vaststellen van de aard en het niveau van de oorzakelijke 

blootstelling

• Nagaan van andere mogelijke verklaringen en de rol van 

individuele gevoeligheid

• Concluderen en melden

• Preventieve maatregelen en interventies inzetten en evalueren

http://www.beroepsziekten.nl/ncvb/stap-1-vaststellen-van-de-aandoeningziekte
http://www.beroepsziekten.nl/ncvb/stap-2-vaststellen-van-de-relatie-met-werk
http://www.beroepsziekten.nl/ncvb/stap-3-vaststellen-van-de-aard-en-het-niveau-van-de-oorzakelijke-blootstelling
http://www.beroepsziekten.nl/ncvb/stap-4-nagaan-van-andere-mogelijke-verklaringen-en-de-rol-van-individuele-gevoeligheid
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Monteur

12

Peter, 28 jaar

1 FTE, sinds 8 jaar

pneumatisch gereedschap

en handgereedschap 

veel draaibewegingen met onderarm

klachten doen denken aan een tennisarm

fanatiek klusser in vrije tijd



Bedrijfsongevallen2
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Definities

Bedrijfsongeval 

Een ongeval door of tijdens betaald werk

Geen bedrijfsongeval

Ongevallen tijdens woon-werkverkeer 

Letsel dat met opzet is toegebracht en 

Letsel dat tijdens een medische behandeling ontstaat
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Bedrijfsongevallen

Cijfers

• 7 miljoen werknemers bij zo’n 500.000 bedrijven.

• 230.000 arbeidsongevallen per jaar, 

ruim 600 slachtoffers per dag

• Eenderde van deze slachtoffers verzuimt 

• Tachtig tot negentig dodelijk slachtoffers per jaar 

Dat zijn bijna 2 doden per week

Bron: I-SZW
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Bedrijfsongevallen
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Bouw, Land- en tuinbouw

Menselijke factor: 

•oplettendheid

•beschermingsmiddelen

•hulpmiddelen

Aard ongeval

•snijden 

•geraakt worden door bewegend object

•val

Enkele kenmerken
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• 2011: 200.000 mensen vanwege 

arbeidsongeval

• 7900 opnames in ziekenhuis

• 50% hinder bij activiteiten thuis of op werk

• 33% ziekmelding

• 9% blijvende beperkingen

Bron: OBiN

Gevolgen

Vaak beperkingen
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Wat doet de bedrijfsarts?3
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• onderzoeken of er sprake is van een beroepsziekte

• de belastbaarheid vaststellen

• advies over terugkeer naar werk

• advies over aanpassingen

• preventieve adviezen

• geeft met toestemming betrokkene informatie aan advocaat

• doet geen uitspraak over relatie aandoening - ongeval

• doet geen uitspraak over schadelast

Bedrijfsarts

bij beroepsziekten en bedrijfsongevallen
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Meldplicht

Wat houdt dat in?

Bedrijfsarts 

•meldt beroepsziekte aan NCvB

•anoniem wat betreft werknemer en werkgever

•informeert werknemer en werkgever?

•dilemma: privacy

•belang: voorkomen nog meer gevallen 

•NCvB registreert doet geen individueel onderzoek
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4 De OR en werkgever
Wat van deze te verwachten?
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• Signaleren

• Vragen om onderzoek

• Contact leggen met arbo-dienst en/of bedrijfsarts

• Melden I-SZW

De                  in de pels zijn

De Ondernemingsraad

Wat kan deze doen?
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Wat te verwachten van de werkgever?

maatregelen nemen ter preventie

re-integratieverplichtingen

schade vergoeden?

melding I-SZW z.n.
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Meldplicht voor werkgever

Bedrijfsongevallen melden bij I-SZW indien

•het slachtoffer aan de gevolgen overlijdt, 

•blijvend letsel oploopt, 

•of in een ziekenhuis moet worden opgenomen

•door werkgever



Schade?
Wat nu?5
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Een beroepsziekte of bedrijfsongeval en dan?

De werknemer

baanbehoud 

medische kosten: zorgverzekeraar

extra kosten: verhalen op werkgever?

immateriële schade?

geen rechten ontlenen aan enkel de melding 



?
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Hartelijk dank

voor uw aandacht

Karien van Roessel

Bedrijfsarts

Jurist


