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Wie ben ik

Arbeidshygiënist (MSc 1988; PhD 1996)

Onderzoek

Advisering

Kliniek

DPSO Arbozorg (www.dpsoarbozorg.nl)

PreventPartner (www.preventpartner.nl)

Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longandoeningen (NKAL; 

www.nkal.nl)

Enkele andere werkzaamheden

Gezondheidsraad (commissie GBBS, ad-hoc commissies)

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(Ctgb)
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Eastman, C. Work-accidents and the law - the Pittsburgh survey.  1-409. 1910. New York, Russel Sage Foundation.

De uitdaging anno 1907



• 2009: 81

• 2010: 76

• 2011: 61

• 2012: 60

• 2013: 74

• 2014: 69

• 2015: 51

• 2016: 70

• 2017: 50

Dodelijke ongevallen in NL 2000-2017



• Diverse methoden voor analyse van ongevallen

• Actief zoeken naar oorzaken én achterliggende oorzaken

• Veel bedrijven hebben onderzoekscultuur voor ongevallen

• Management wordt (mede) beoordeeld op aantal
ongevallen

• Relatief veel aandacht voor veiligheidscultuur binnen
bedrijven

• Overheid (I-SZW) doet onderzoek naar ernstige ongevallen

Leren van ongevallen



Beroepsziekten in NL 2000-2017



• Herkennen Slecht: beperkte kennis & aandacht

• Diagnose Ziekte via stelsel van zorgverzekeringen

Relatie met arbeid (vrijwel) nooit

• Melden Slecht: tijdens arbeidsleven 34%,

na arbeidsleven verwaarloosbaar

• Onderzoek Slecht: niet structureel

Alleen als werkgever betaalt

of indien politiek gevoelig

• Verbeteringen Geen

Beroepsziekten: het proces

Leren we van beroepsziekten?



Ongevallen vs beroepsziekten 1
(ziektelast van arbeidsgerelateerde aandoeningen in DALY’s)

Arbeidsrisico / 
type belasting

Ziektelast toewijsbaar 
aan arbeidsrisico’s

Fysieke werkbelasting 60.000

Psychosociale 
werkbelasting

50.700

Schadelijke stoffen 47.300

Lawaai 12.400

Letsel als gevolg van 
arbeidsongevallen

9.000

59.700

Verdere uitsplitsing schadelijke 

stoffen naar ziektebeeld:

Totaal 47.300

COPD 15.700

Longkanker 12.500

Contacteczeem 8.000

Mesothelioom 5.600

Astma 2.900

Huidkanker 1.300

Allergische rhinitis 700

Coronaire hartziekten   600

Gehoorstoornissen 0



Ongevallen vs beroepsziekten 2
(werkgerelateerde sterfte in NL per jaar tijdens of als gevolg van het werk)

3,2 %



Jaarlijks naar schatting 4.100 sterfgevallen door werk



Eastman, C. Work-accidents and the law - the Pittsburgh survey.  1-409. 1910. New York, Russel Sage Foundation.

De uitdaging anno 1907
Populatie grootte 

Allegheny county 

in 1910:

Ca. 1 miljoen



De uitdaging anno 2018/2019

Elk rood kruisje staat voor een 
werknemer die door factoren op het 
werk is overleden.

Beroepsziekten kalender

Vergelijkbaare populatie 

grootte, bijv. Provincie Limburg

Ca. 1 miljoen



Regeling voor beroepsziekten (1)

Eventuele compensatie moet via rechtszaken

Minister Asscher aan 2e kamer

NL blijft bij risque social



Regeling voor beroepsziekten (2)



Regeling voor beroepsziekten (3)

Minister van SZW

Gemeente Tilburg
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Zoektocht naar de oorzaak multidisciplinair

Medisch specialist EpidemiologieArbeidshygiëneBedrijfsgeneeskunde



• Ca. 20 werknemers

• Veel draai- en freeswerk

• Verschillende werknemers huidklachten (vnl handen)

– Eerst 3, later 8 (één medewerkers sensibilisatie tegen MIT)

• Werkplekonderzoek: welke blootstelling is er eigenlijk?

– Metaalbewerkingsvloeistoffen (biociden)

– Ontvetters

– Handschoenen (wisselend gebruik)

– Microbiële verontreiniging in metaalbewerkingsvloeistoffen

Casus 1: huidklachten bij metaalbedrijf

Volgende stap?

Hoe kunnen we de stap naar preventive maken?



• Centrum voor Huid en Arbeid ingeschakeld

– Allergietesten bij meerdere werknemers

• Allergie voor biocide in koelvloeistof bij enkele
medewerkers

• Allergie voor gebruikte zeep (was zo lekker 
goedkoop)

• Oplossingen:

– Andere koelvoeistof

– Andere zeep

– Adviezen gebruik handschoenen

Casus 1: huidklachten bij metaalbedrijf

Diana Romijn, arbeidsdermatoloog

Centrum Huid en Arbeid, Velp



• In een milieustation hebben enkele medewerkers
sinds kort last van ernstige oogklachten

• De klachten treden periodiek op bij enkele
werknemers en zijn na een paar dagen weer
verdwenen

• De oogklachten lijken vrij ernstig: pijnlijke ogen (ook
‘s nachts), men verdraagt nauwelijks licht in de ogen, 
men kan niet meer zelfstandig autorijden

• Het bedrijf vraagt aan de arbeidshygienist om een
werkplekonderzoek uit te voeren gericht op de 
blootstelling aan stof tijdens de werkzaamheden

Casus 2: oogklachten bij een milieustation



• Werkplekonderzoek door bedrijfsarts en arbeidshygienist

• Relatie met werk?

• Geen duidelijke diagnose….

• Welke informatie verzameld?

– Welke soorten van blootstelling zijn er mogelijk?

– Wat verbindt de mensen met klachten?

– Wat onderscheid ze van de mensen zonder klachten?

– Welke veranderingen zijn er geweest?

– Wat is de verbindende factor tussen perioden met 
klachten?

Casus 2: oogklachten bij een milieustation



• Verschillende mensen met klachten

– Milde irritatie achtige klachten

– Voornamelijk op binnenkant onderarm

– Vooral bij werknemers die kussens en bekleding op 
stoelen monteren

• Vraag bedrijf:

– Samen kijken welke stoffen in de kussens en
bekleding voor deze klachten zouden kunnen
zorgen (veranderingen in de tijd geweest?)

Casus 3: huidklachten bij producent van autostoelen



• Gezamenlijk werkplekonderzoek:

– Ook klachten bij werknemers zonder direct 
contact met kussens en bekleding (minder, 
nog milder)

– Materialen lijken niet de enige oorzaak

– Scope verbreed!

Casus 3: huidklachten bij producent van autostoelen

Productie ruimte

(werknemers met huiduitslag)

Oorzaak: haartjes van de eikenprocessierups

Opslag ruimte

(ook kussens en textiel)
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• signalen dat er longklachten spelen op de werkvloer 
bij tegelzetters, met name bij één casus, die al lang 
astmatisch zou zijn -> Arbeidshygiënist wordt 
gevraagd

Casus 4 Longklachten in de bouw



Casus, man geb. 1963, 53 jaar    

Arbeidsanamnese

• Vanaf 1980: tegelzetter, vanaf 1994 zelfstandig:

nieuwbouw, renovatie, bedrijven en particulieren;

(terazzo)vloeren, tunnelbouw, badkamers, etc.

Taken: strippen, slopen, asbest +, voorlijmen, specie aanmaken,

snijden, knippen, zagen (water), lijmen; 

slijpen (sinds 8 jaar slijptol met kap);

75% binnen.

Materialen: keramiek en natuursteen; Portland cement (75 kg/dag); 

lijmen op cementbasis en als poeders.

• PBM: sinds 1996 steeds vaker masker, laatste jaren stofzuiger.



Casus, man geb. 1963, 53 jaar    

• Astma sinds jaren, hooikoorts, allergie voor huisstofmijt, 

roken: tot 15 jaar geleden, 10 pakjaren; 

Familie: astma (zus, neefjes), geen COPD

• Door de jaren heen toenemend kortademig bij inspanning;

Vroeger: marathons; nu moeite met trappen lopen, 

wielrennen (35 km) en zeilen. 

28 uur/week werken lukt met passen en meten



Casus, man geb. 1963, 53 jaar    

Longfunctie

VC 5,97 l 125%pred.

FEV1 2,49 l 68%pred.

FEV1 /VC   42% n=78%

DLCO 7,88 mmol/min/kPa 76%pred.

COPD Gold II



Casus, man geb. 1963, 53 jaar    

Conclusie: COPD en eerste tekenen van silicose



Zoektocht naar de oorzaak multidisciplinair

Medisch specialist EpidemiologieArbeidshygiëneBedrijfsgeneeskunde



Gestructureerde aanpak bij onderzoek naar werkgerelateerde klachten

1. Wat is de ziekte?

• Diagnose!!

2. Welke aanwijzingen zijn er voor een relatie met het werk?

• Medische anamnese

• Soorten blootstelling op het werk

• Start met een brede oriëntatie

3. Gezamenlijk nadenken over mogelijke oorzaken

1. Formuleer een hypothese (meest waarschijnlijke 

oorzaak?)

2. Kunnen metingen worden gedaan om de hypothese te 

testen (blootstellingsmetingen, medische follow-up)?

3. Kunnen ze worden geinterpreteerd?

1. Diagnosis!

2. Open mind!

3. Focus & test!

Houba R & GBGJ van Rooy, Arbeidshygiënisch onderzoek bij werkgerelateerde gezondheidsklachten van werknemers. Hoofdstuk 24 in: 

Handboek Arbeid en Gezondheid, Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2019.



Hoe moeilijk is de zoektocht?
Relatief eenvoudig Relatief moeilijk

Ziekte met een specifieke oorzaak Ziekte met meerdere oorzaken

Ziekte door acute/eenmalige blootstelling Ziekte door chronische/langdurige 
blootstelling

Diagnose bepaalt de zoektocht:

- Naar welk agens?

- Welke tijdsperiode is relevant?



• Eén geval van beroepsziekte kan indicatie zijn voor 
breder risico!

• Wat is de populatie at risk?

• Welke vorm van preventie nodig?

– Op individueel niveau voor zieke werknemer?

– Op populatie niveau voor hele bedrijf/afdeling?

Laatste boodschap:Index casus?



• Beroepsziekten in Nederland zijn nog van alle dag

• We leren niet van beroepsziekten zoals we wel doen van 
ongevallen

• Preventie van beroepsziekten is van belang (primaire
preventive, secundaire preventive)

• Kennis van de blootstelling op de werkplek is essentieel

• Samenwerking tussen bedrijfsarts en arbeidshygienist is 
essentieel

– Bij preventive

– Bij onderzoek naar werkgerelateerde klachten

Afsluitende gedachten



Arbeidshygiëne – Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde – Longziekten

Epidemiologie - Geneeskunde

Universiteit Utrecht - Institute for Risk Assessment Sciences


