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“Niemand mag ziek worden door werk. 

En niemand die nog kan en wil werken, 
mag door ziekte aan de kant komen te staan.

Want iedereen heeft recht op gezond, veilig en 
eerlijk werk.” 

Missie, Visie, Strategie-NVAB 2021-2025



Standpunt NVAB

Al het handelen van de bedrijfsarts is gericht op  
het voorkómen van werkgebonden aandoeningen, 
en op behoud van duurzame inzetbaarheid van de werknemer. 

Dit in het belang van de 
• werknemer (cave: risicogroep) 
• maatschappij waarin betrokkene leeft 
• organisatie waaraan de bedrijfsarts adviseert.
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Rol bedrijfsarts bij etiologie; 
Mechanisch versus Organisch

Mechanische inspiratie

Bedrijfsarts stelt zich op als ‘passief werktuig’ die zich laat informeren. 

Het etiologische werk (stap 2 & 3) doet expositie deskundigen.

Beoordeling, eventueel melding & advisering over preventie (stap 6)
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Rol bedrijfsarts bij etiologie; 
Mechanisch versus Organisch

Mechanische inspiratie

STAP 2: 

• Sterkte verband: etiologische fractie ≥50%? (relatief risico twee of groter?).

• Dosis-response relatie? Is er een dosis-response relatie bekend tussen de blootstelling & aandoening?

• Biologisch plausibel, eventueel een analogie met vergelijkbare blootstelling?
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Rol bedrijfsarts bij etiologie; 
Mechanisch versus Organisch

Mechanische inspiratie

STAP 3 

• Van welke belastende factoren was er sprake en in welke mate?

• Hoe werd de taak uitgevoerd?

• Wanneer begon de blootstelling?

• Wanneer eindigde blootstelling?

• Is sprake van herhaalde blootstelling of eenmalige blootstelling?

• Hoe lang en hoe vaak moest er (bijvoorbeeld) worden getild en gedragen?
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Rol bedrijfsarts bij etiologie; 
Mechanisch vs Organisch

Organische inspiratie

Bedrijfsarts is als persoon actief betrokken
• Doet zelf werkplekbezoek, neemt deel aan WPO

Ruimte voor verwerken van de resultaten
Inspiratie: wisselwerking, actieve houding. Een werkwoord 
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Rol bedrijfsarts bij etiologie; 
Mechanisch vs Organisch

Organische inspiratie

Uitgangspunt:
• BA heeft Stap 0
• Kennis van RI&E
• Alertheid in spreekuur & PMO op signalen (kennen & herkennen). 

Signaal moet BA koppelen aan RI&E en afwegen of er sprake is van vermoedelijke BZ. 

Voor advies aan Wn en Wg kan nader onderzoek plaatsvinden 
(medisch & verdiepend werkplekonderzoek). 

Verkregen informatie analyseert BA, vormt oordeel & advies.CGC 
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Etiologische Diagnostiek Beroepsziekten
Hoe gaat dat & Wie doet dat?

Ik laat mij graag inspireren door de discussie straks

Mede ingegeven door het tekort aan BA

Drive arbodiensten mbt verzuimbegeleiding focus
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Rol bedrijfsarts bij etiologie; 
Mechanisch vs Organisch

Organische inspiratie

Bedrijfsarts die geïnspireerd wil worden is duidelijk zelf aan zet.
Voor inspiratie moet je verbinding maken
Je eigen aannames ter discussie willen stellen
Het is meer dan luisteren naar een leuk praatje

Dus een passieve houding past niet
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