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Wat heeft NCvB te bieden?

Registratierichtlijnen

Helpdesk & Signaal

Tools, bv scorelijsten COPD, Astma, contacteczeem

Beroepsziekten in Cijfers & Kerncijfers

Website, nieuwsbrieven, Heijermanslezingen, …



Scorelijst

• Specifiek voor elke 
aandoening.

• Per stap conclusie en 
toelichting.

• Een uitgebreide 
vragenlijst als leidraad 
waarin elke stap 
gedetailleerd wordt 
uitgevraagd.





Voorbeeld forest plot: verhoogd risico 

contacteczeem bij atopie

Voorbeeld voettekst | juli 2018



Definitie beroepsziekten

Een beroepsziekte is een klinisch waarneembare 

aandoening die in overwegende mate door het 

werk of arbeidsomstandigheden is veroorzaakt

Er is sprake van gezondheidsschade die er niet zou 

zijn geweest als de werkzaamheden niet zouden zijn 

uitgevoerd

Voor claimbeoordeling speelt naast medische 

causaliteit ook de proportionaliteit een rol – die kan 

lager dan 50% zijn



Related factors to diseases

Leisure 
Activities

Personality

Private
situation

Age

Lifestyle

Genetics

Werk

Education



Beroepsziekten door chemische stoffen

Vooral:

Huidaandoeningen
Longaandoeningen
Neurologische aandoeningen
Reprotoxische aandoeningen

http://bakkerij-museum.nl/imagepagesFG/FGimageindex.htm


Doelen Nationale Registratie Beroepsziekten

Inzicht in vóórkomen beroepsziekten

Preventie van beroepsziekten

Nationaal Kompas, VTV 2014



Beroepsziekten in Beeld, 2021



1. Vaststelling van de aandoening

2. Relatie met werk

3. Aard en niveau van de oorzakelijke blootstelling

4. Factoren buiten werk & Gevoeligheid

5. Concluderen & Melden aan nationale registratie

6. Preventie: individueel and populatie

Zes-stappenplan beroepsziekten door bedrijfsarts

Boschman, Brand, Frings-Dresen, van der Molen Occup Med  2016 



Stap 0 Beroepsziekten opsporen - vigilantie

• Wat valt onder stoffen?

• Weten we incidentie en prevalentie?

• Welke informatiebronnen zijn er?

– NCvB : NR en PIM

– Modellering RIVM

– NEA

• Definities en methoden verschillen?

• Hoe groot is ziektelast?

• Wat is de definitie van ziektelast?









Stap 1 Vaststellen van de aandoening

• Case definitie op 

basis van medische 

diagnostiek

• Symptoms

• Signs

• Tests, Beeldvorming

• Se / Sp



Op basis van literatuur, richtlijnen NCvB & NVAB 

Bradford Hill criteria 

Tijdsrelatie

Dosis-response relatie

Sterkte van het verband

Specificiteit

Biologische plausibiliteit

Alternatieve verklaringen

Effect van reductie blootstelling

Stap 2 relatie met werk



Stap 3 Vaststellen oorzakelijke blootstelling 

Blootstelling Bevindingen

Duur

Intensiteit

Frequentie

Criteria uit evidence piramide Bevindingen

Registratierichtlijn

Protocol / panel

Predictiemodellen



Stap 4 Nagaan van verklaringen buiten werk

Andere mogelijke verklaringen? Bevindingen

Buiten het werk?

Persoonlijke factoren? Bv atopie genetisch, sexe, leeftijd

Co-morbiditeit?

Individuele factoren voor toegenomen 
gevoeligheid?

Bevindingen



Stap 5 Concluderen Beroepsziekten

Acties indien beroepsziekte Bijzonderheden

Melden bij NCvB Anoniem

Communicatie werknemer Patiënt informeren over 
‘beroepsgebondenheid’

Toestemming vragen voor 
communicatie naar werkgever 

Communicatie werkgever Werkgever heeft zorgplicht en derhalve 
belang bij informatie over 
werkgebondenheid van ziekten

Acties indien claimbeoordeling Bijzonderheden 

Bepalen proportionaliteit Waarschijnlijkheid werkgerelateerde
diagnostiek



Stap 6 Preventieve maatregelen

Individueel case management Arbeidshygiënische strategie

1. Hulpvraag, gedeelde besluitvorming 1. Wegnemen of reduceren van de bron

2. Advisering 2. Algemene (technische) maatregelen

3. Mogelijk werkplek onderzoek 3. Collectieve, veelal organisatorische 
en/of procedure maatregelen

4. Na 6 weken evaluatie 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen



In de praktijk komt preventie vaak niet op gang…



Kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar 

bevorderende en belemmerende factoren preventie

…voor selectie en implementatie van preventiemaatregelen voor de 

beroepsziekten COPD, astma en contacteczeem

…voor samenwerking tussen bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten

Schutte, Bouius, Sorgdrager, de Poot, Hulshof, van der Molen 2020 



Kwalitatieve studie uitgevoerd met:

Focusgroepen

– Bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en (hoger) veiligheidskundigen

Interviews

– Telefonisch

– Werkgevers en werknemers

Bevorderende en belemmerende factoren geclusterd in thema’s.



Thema’s Bevorderend Belemmerend

Attitude tegenover preventie

Signaleren van gezondheidseffecten

Kennis

Technische middelen

Organisatie arbozorg

Organisatie van bedrijf

Bedrijfsartsen en werkgevers 
prioriteren preventie

PMO met focus op de effecten van 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Informatie over gevaarlijke stoffen is 
beschikbaar voor werknemers

Arboprofessionals zijn regelmatig te 
zien op de werkvloer

Hoofdaannemer neemt 
verantwoordelijkheid over veiligheid

Geen veiligheidscultuur binnen bedrijf

Werknemers met klachten gaan niet 
naar de bedrijfsarts

Arboprofessionals hebben weinig 
multidisciplinaire kennis

Technische middelen werken niet goed 
of inefficiënt

Geen integrale arbodienst binnen 
bedrijven

Verschillende aannemers hebben 
verschillende veiligheidstandaarden

Technische middelen zijn beschikbaar 
op de bouwplaats



Versterken aandacht in de bedrijven?

Versterken preventie onderzoek?

- Predictiemodellen

- Preventief Medisch Onderzoek

- Vroegsignalering

- Risicocommunicatie

Claimmogelijkheid en daarmee ook preventie 

bevorderen?



Financiele compensatie & erkenning

- reikwijdte te compenseren beroepsziekten?

- opbouw compensatiebedrag?

Prikkel voor preventie

- lagere premie door risicobeheersing?

- bewustwording?

Versterken kennisinfrastructuur

- Lijst beroepsziekten?

- Expertise centrum?

- Multidisciplinair?

Kansen & vragen



implementatie commissie Heerts



Opzet

1. De bredere context van de Kabinetsreactie op het advies van de commissie Heerts

2. Advies Bruno Bruins

3. Taken LEC-SB

4. Tegemoetkomingsregeling en raakvlakken met de opdrachten 

5. Opdracht kwartiermaker

6. Opdracht NCvB



Implementatie Kabinetsreactie aanbevelingen cie-
Heerts
1) Tegemoetkomingsregeling  

2) Versterking kennisinfrastructuur

3) Flankerend beleid versterking preventie: vanuit 3 beleidsterreinen:

RI&E

 gevaarlijke stoffen als onderdeel van het MJP
 onderzoeken nut periodieke vernieuwing RI&E’s
 wegen voorstel centrale registratie RI&E’s
 rol arbeidshygiënist bij toetsing RI&E’s

Handhaving
 Verkenning interventiemix gevaarlijke stoffen
 Verkenning gegevensuitwisseling gevaarlijke stoffen

Bedrijfsgezondheidszorg & positie bedrijfsarts



Advies Bruno Bruins

- Oprichting LEC SB als start van een ontwikkelproces.

- Onderbrengen bij RIVM. 

- Stel een kwartiermaker in.

- Lijst van beroepsziekten: in 1e instantie uitwerken door het NCvB; daarna overdracht 
aan het LEC-SB.

- Werk de verhouding SVB – LEC-SB nader uit. 

- Panels van deskundigen/register van deskundigen: uitwerken door het NCvB; daarna 
overdracht aan het LEC-SB.

- GR: opzetten van een afwegingskader en protocol omtrent causaliteit om de panels 
hierin te ondersteunen.



Kennisinfrastructuur: taken van het LEC-SB

• vorm geven aan het ontwikkeltraject

• preventie en vroegsignalering van beroepsziekten bevorderen

• verruiming van de arbeidsgeneeskundige zorg (diagnose, behandeling, 
snelle verwijzing, ondersteuning van arboprofessionals en hun 
beroepsorganisaties)

• het verzorgen en ondersteunen van de adviesrol van de 
deskundigenpanels

• onderhoud en de verdere uitbreiding van de lijst van ernstige 
stoffengerelateerde beroepsziekten

Het LEC-SB bundelt in eerste instantie de krachten van het IRAS, het 
NKAL, de PMA, het NCvB en het RIVM.

PSA – stand van zaken – 8 maart 2018



Tegemoetkomingsregeling - context & 
raakvlakken

- Tegemoetkoming voor slachtoffers van ernstige stoffengerelateerde
beroepsziekten; 

- Met als doel erkenning van hun situatie; 
- Voor bedrag aansluiten bij OPS- en asbestregelingen;
- Voor alle werkenden;
- Geen bemiddeling bij claim richting werkgever;
- Uitvoering door SVB (regelt tegemoetkoming) i.s.m. IAS (dossierbehandeling);
- Regeling wordt uitgewerkt in Brede (interdepartementale) Werkgroep (BWT). 

Raakvlakken/vraagstukken: 
- Wat zijn ‘ernstige’ beroepsziekten
- Vaststellen van causaliteit /voorshands aannemelijk/wetenschappelijke criteria;  
- Hoe houden we het levend en uitputtend? 
- Hoe omvangrijk is de verwachte doelgroep van (ex-)werkenden;
- Wie doet de medische beoordeling? 
- Nadere uitwerking uitvoering en verhouding SVB – LEC-SB. 



1

IRAS

NKAL

PMA

NCVB

LEC-SB 

Krachten bundelen in een landelijk expertisecentrum LEC-SB

GR

Preventie & Vroegsignalering

(gericht op het collectief)

Blootstelling

DiagnostiekBehandeling

Tegemoetkoming

Opdracht NCVB 
1. Opstellen eerste ‘werkbare’ lijst 
van ernstige stoffengerelateerde
beroepsziekten

2) Ontwikkelen afwegingskader 

tbv nadere invulling lijst. 
- W.o. definitie ‘ernstige 

beroepsziekten’   

Opdracht GR
Opstellen:
- afwegingskader t.b.v.       

beoordeling causaliteit 
- protocol panels

Werkbare lijst van stoffengerelateerde
beroepsziekten + Register van deskundigen

waaruit panels kunnen worden gevormd

Tegemoetkomingsregeling 
uitgevoerd door SVB

Opdracht NCvB
Vorm eerste panels die per case 
adviseren over medische causaliteit 

tussen aandoening-werk 


