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Beroepsziekten; opmaat tot preventief beleid

CGC-nvab 14 juni 2018

(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen: Geen

 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere (financiële) vergoeding
 Aandeelhouder
 Relaties met in beeld gebrachte merken e/o producten

Werkzaamheden:
 Bedrijfsarts KLM Health Services b.v.
 Klinisch arbeidsgeneeskundige (cardiometabool, diabetes)
 Bestuurslid NVAB (cies opleiding en richtlijn ontwikkeling & wetenschap)

 Geen  
 Geen 
 Geen
 Geen

Disclosure belangen spreker

Ernst Jurgens, MD, OHP, MSc 
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nvab-afhaalboodschappen

Huidige werk(omstandigheden) mag:

• toekomstig werk niet in de weg staan!

• de huidige of toekomstige gezondheid niet schaden!

Stelling

Als bedrijfsarts bent u altijd betrokken bij de RI&E!
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Stelling

Bedrijfsarts gaat samen met andere preventisten de werkplek op!

Preventie verkeersdoden vs
sterfgevallen door werk 
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Preventie verkeersongevallen; integrale aanpak

Bestuurder (consument):
• Educatie
• Rijbewijseisen vervoermiddel
• GSM gebruik limiteren

Auto (product):
• Actief: gordel, kinderzitjes, 

helmdraagplicht (motor)
• Passief: soft interieursbekleding, 

wegklapbaar stuurkolom, airbags, 
onbreekbaar glas

• Standaard m.b.t. Crash-veiligheid
• Veiligheidsinspecties

Wegdek (omgeving):
• Wegdek ontwerp, vangrails, ribbel-

belijning
• Snelheidsbeperking/gebieden
• Verkeerslichten, waarschuwings-

signalen en stop tekens.

Cultuur:
• Campagne op bestuurders:

• Glasje-op-laat-je-rijden
• GSM-gebruik

• MAD-beleid (CBR)
• TV-programma’s “weggebruikers”

Integrale aanpak (5W-model)

Arbobeleidscyclus
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Gegevensdragers in relatie tot arbobeleidscyclus

Gegevensdragers in relatie tot arbobeleidscyclus
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Dynamiek gegevensdragers in relatie tot 
arbobeleidscyclus

Basis voor 
blootstelling

Meer blootgesteld 
dan verwacht

Andere Wn op SU 
dan verwacht o.b.v. 

register?

PMO profiel, ZV, 
AOS & WPB

RI&E bijstelling obv PMO, 
SU, BZ, AOS, WPB

Zes stappenplan voor beroepsziekten: NCvB

STAP Doel & Activiteit

1 Vaststellen aandoening/ziekte

2 Vaststellen relatie met werk

3 Vaststellen aard & niveau oorzakelijke blootstelling

4 Nagaan andere mogelijke verklaringen & rol individuele gevoeligheid

5 Concluderen & Melden

6 Preventieve maatregelen & Interventies inzetten én Evalueren
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Stap Nul

Stap Nul-analyse
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Stap nul: Bronnen

• Bestaande RI&E klant (opstellen RI&E)

• Eerdere PMO/PAGO gegevens raadplegen.

• Beroepsziekte meldingen voorafgaande jaren: sociaal jaarverslag.

• Werkplekbezoek/werkplekonderzoek verslagen nagaan.

• Ziekteverzuim diagnosen nader bekijken.

• NVAB PMO Leidraad & Addendum (gevaarlijke stoffen)

• NCvB branche niveau: https://www.beroepsziekten.nl/sectoren-top-10-beroepsziekten

• NCvB beroepen niveau: https://www.beroepsziekten.nl/beroepen-index

• NCvB registratie richtlijnen raadplegen: 
https://www.beroepsziekten.nl/registratierichtlijnen

• Arbokennisdossiers: http://www.arbokennisnet.nl/kennisdossiers.html

• Arbokennis richtlijnen: http://www.arbokennisnet.nl/richtlijnen.html

• Arboportaal (SZW) gebruiken bij je werkplek bezoek t.b.v .fysieke & mentale belasting

• TNO site m.b.t wegwijzer fysieke belasting: https://www.fysiekebelasting.tno.nl/nl/

• Analyse indirectie risicofactoren.

• ICT of vakinhoudelijke afweging met je collegae.

• Consultatie PIM’er en/of HELPDESK NCvB

Directe Risicofactoren Bij Ontstaan Beroepsziekten

Directe Risicofactoren

PsychoSociale
Arbeidsbelasting

Fysieke
Arbeidsbelasting

Fysische
Arbeidsbelasting

Overige

Top 3 Werkgever 2017

https://www.beroepsziekten.nl/sectoren-top-10-beroepsziekten
https://www.beroepsziekten.nl/beroepen-index
https://www.beroepsziekten.nl/registratierichtlijnen
http://www.arbokennisnet.nl/kennisdossiers.html
http://www.arbokennisnet.nl/richtlijnen.html
https://www.fysiekebelasting.tno.nl/nl/
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Directe & Indirecte Risicofactoren Bij Ontstaan Beroepsziekten

Directe Risicofactoren

Indirecte Risicofactoren

Werkvloer

Organisatie & 
Individuele factoren

Omgevingsfactoren

PsychoSociale
Arbeidsbelasting

Fysieke
Arbeidsbelasting

Fysische
Arbeidsbelasting

Overige

Top 3 Werkgever 2017

nvab-afhaalboodschappen

• Huidige werk(omstandigheden) mag:

– toekomstig werk niet in de weg staan!

– huidige & toekomstige gezondheid niet schaden!

• Stel een Stap NUL-analyse op voor een klant

• Bespreek je NUL analyse met preventisten, én vervolgens jouw klant

• Verricht samen werkplekbezoek/onderzoek om je beeldvorming bij te stellen 

• Verhoog Risicobewustzijn Wg & Wn: Agendering, Gedrag & Beheersmaatregelen


