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Kernwaarde van de bedrijfsarts

#1 Al het handelen van de bedrijfsarts is gericht op het voorkomen van beroepsziekten en 

beroepsgebonden aandoeningen, en op behoud van duurzame inzetbaarheid van de 

werknemer. 

Dit in het belang van die werknemer, de maatschappij waarin hij leeft, en de organisatie 

waaraan de bedrijfsarts adviseert.

BRON: https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/Kernwaarden%20Bedrijfsarts%20SV-jan24.pdf



Waar is de bedrijfsarts?



De bedrijfsgezondheidszorg
wordt aangesproken..

De commissie concludeert dat beroepsziekten voorkomen kunnen worden met een betere 

preventie, een meer effectieve beheersing van blootstellingsrisico’s, een betere naleving 

van de verplichtingen uit de Arbowetgeving en een grotere aandacht voor de verbanden 

tussen werk en gezondheidsklachten in de bedrijfsgezondheidszorg en in de eerste- en 

tweedelijnszorg.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/14/commissie-heerts-stof-tot-nadenken



Lexces oprichting per 1-7-22

LEXCES is hét expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten. 

In deze netwerkorganisatie werken verschillende organisaties samen om kennis en expertise 
op het gebied van gevaarlijke stoffen en gezondheidsrisico's voor werkenden te verzamelen, 
verder te ontwikkelen en de verspreiding ervan actief te bevorderen. 

Daarmee draagt LEXCES actief bij aan de preventie en beoordeling van stoffengerelateerde 
beroepsziekten.



Lexces oprichting per 1-7-22

Kans? 



Kernwaarden

1. Gezaghebbend
2. Onafhankelijk
3. Toegankelijk

Kerntaken

1. Bundelen, ontwikkelen en
delen van kennis

2. Uitvoeren van programma’s
gericht op opleiding, preventie
en vroegsignalering

3. Verbeteren van 
arbeidsgeneeskundige zorg

4. Ondersteuning uitvoering TSB
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Kerndoel

Dat er geen mensen meer ziek
worden door de stoffen waarmee
zij werken



Organisatie Lexces

• Netwerkorganisatie van NCvB, PMA, IRAS, NKAL en RIVM

• Bureau LEXCES gepositioneerd bij RIVM

• Bestuur verantwoordelijk voor werkprogramma

• Raad van Advies met stakeholders

• Wetenschappelijke borging door internationale wetenschappelijke adviesraad

• Opdrachtverlening/financiering door SZW

• Zwaan kleef aan: samenwerking met andere instituten/organisaties



Kerntaak 1-3

1. Bundelen, ontwikkelen en delen van kennis

2. Uitvoeren van programma’s gericht op opleiding, preventie en vroegsignalering

3. Verbeteren van arbeidsgeneeskundige zorg



Inhoudelijk werkprogramma

• 3D-matrix: 

1. gevaarlijke stoffen
2. blootgestelde populatie in sectoren en beroepen en 
3. beroepsziekten

• Inzicht in beschikbare kennis en witte vlekken; herkenning blootstellings- en gezondheidsrisico’s; 

signalering nieuwe stoffen en risico’s

• Prioritering op basis van:

1. het aantal blootgestelde werknemers 
2. de incidentie (en prevalentie) van de beroepsziekte(n)
3. de ernst van de beroepsziekte.
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Voorstel generieke projecten vanaf 2022
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• Vroegsignalering van blootstellingen en blootstellingsregistraties 

• Risicopopulaties en beroepsziektelast

• Ontwikkeling systematiek vroegsignalering van beroepsziekten

• Het vaststellen van causaliteit op populatie en individueel niveau

• Preventie en vroegsignalering door professionals 

• Risicocommunicatie en voorlichting

• Organisatie van de zorg en opleiding

• Lijst beroepsziekten en panels 

Kern 3D matrix



Stimuleren samenwerking bedrijfsarts en 
arbeidshygïenist

Bijdragen aan preventie

Het ontwikkelen en implementeren van een instrument dat bijdraagt aan een praktische vertaling van 

de uitkomsten van een verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen voor het werkveld van de bedrijfsarts. 



Netwerkstructuur werkgerelateerde aandoeningen voor 
medisch specialisten

Versterken arbocuratieve zorg 

Concentratie van expertise en inrichting netwerkstructuur medisch specialist – bedrijfsarts -

arbeidshygienist



Meerjarenprogramma Lexces

Inzetten op onderzoek naar 

- de relatie tussen blootstelling aan stoffen en ziekten 

- de preventie van stoffengerelateerde beroepsziekten

- vroegsignalering van ziekten

Kennis Komt die kennis ook bij u?



Nascholing ontwikkelen in 2022 - 2023 

- Epidemiologie

- Toegepaste arbeidstoxicologie

- Diagnostiek op individueel en populatieniveau  

- Principes van blootstellingsonderzoek

- Beoordelen van causaliteit

- van RI&E naar PMO/PAGO

- Arbocuratieve samenwerking en samenwerking 

binnen de bedrijfsgezondheidszorg.

Basis kennis voor alle arboprofessionals 

Kennis voor (toekomstige) panelleden

Expertkennis

Fysieke training

E-learning? 



Organisatie TSB

SVB IAS bLEXCES

LEXCES

Panels

IAS: opvragen medische informatie + huisbezoek waarin arbeidshistorie
Dossier van de Arbodienst?



Eerste lijst ernstige stoffengerelateerde 
beroepsziekten
1. Allergisch Contact dermatitis

2. Irritatief Contact dermatitis

3. Allergische Rhinitis/rhinosinusitus

4. Allergisch astma

5. Niet-allergisch astma

6. COPD en emfyseem

7. Silicose

8. Asbestose

9. Pneumoconiose

10. Extrinsieke allergische alveolitis

11. Longkanker

12. Blaaskanker

13. Hematologische maligniteiten
14. Neusholte- en neusbijholtekanker Nasopharynx

15. Mesothelioom

Ziektebeelden waarvoor al een 
tegemoetkomingsregeling 
bestaat/bestond:

1. Asbestose

2. Mesothelioom

3. Chronische Toxische 
Encefalopathie



Blootstelling aan stoffen – categorie indeling

Categorie 1 Er is op populatieniveau sprake van een causale relatie tussen 
ziekte en blootstelling én causaliteit is op individueel niveau met 
voldoende zekerheid vast te stellen

Categorie 2 Er is op populatieniveau sprake van een causale relatie tussen 
ziekte en blootstelling én op individueel niveau is dit niet 
eenvoudig vast te stellen anders dan met een 
veroorzakingswaarschijnlijkheid

Categorie 3 Er is op populatieniveau sprake van een causale relatie maar een 
afweging van de causale relatie op individueel niveau is (nog) niet 
vast te stellen

Categorie 4 Er is geen sprake op populatieniveau van een causale relatie



Tegemoetkomingsregeling per 1-1-23

Voorlopig keuze voor uitwerking van drie (type) beroepsziekten

- Allergisch astma

- Longkanker door asbest

- CTE



Panels en protocollen

Elk panel bestaat uit tenminste 3 onafhankelijke leden; medische specialist, bedrijfsarts & 

arbeidshygienist

Elk beroepsziekte protocol bestaat uit: 

1) criteria voor de medische diagnose 

2) criteria voor de ernst van de aandoening en de sociaal-economische gevolgen, 

3) criteria voor (gezondheidsrelevante) blootstelling aan schadelijke stof(fen), 

4) criteria voor de diagnose beroepsziekte (samenhang tussen de diagnose en de blootstelling) op 

basis van ‘voorhands aannemelijk’



Preventie, diagnostiek en etiologie in de dagelijkse 
praktijk?

• Infrastructuur kennis 

• Scholing arboprofessionals 

• Toepassing in praktijk 

• Samenwerking andere arboprofessionals en medisch specialisten

• “Zwaan kleef aan” 

• Panels Kansen !
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Dank voor uw aandacht !


