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Officiële lijst beroepsziekten omvat (enkele voorbeelden in vlgde beelden)

Beroepsziekten door blootstelling aan chemische agentia
Vb benzeen

Beroepshuidziekten veroorzaakt door stoffen die niet 
onder andere posten zijn opgenomen
Vb huidaandoeningen en huidkanker veroorzaakt door roet, teer, ….

Beroepsziekten welke zijn  ontstaan door het inademen van stoffen 
en agentia die niet onder andere posten zijn opgenomen
Vb : silicose

Infectieziekten en door parasieten verwekte ziekten
Vb: hepatitis A bij personeel blootgesteld aan afvalwater dat door fecaliën bezoedeld is 

Door fysische agentia veroorzaakte beroepsziekten
Vb: hypoacusie of doofheid tgv lawaai 

Beroepsziekten die niet in een andere categorie kunnen ondergebracht
worden 
Vb: allergische aandoeningen door natuurlijke latex na ten minste een maand blootstelling 
aan het beroepsrisico









Hoe de Belgische beroepsziekteverzekering begon

• KB 1920: ‘het zorgdragen voor de gezondheid van jongelieden tijdens de 
Arbeid’ In 1928 : 2552 werkhuizen een geagreëerd geneesheer waarvan
1061 een arbeidsgeneesheer. 

• Arbeidsongevallen… OOK (Ramazzini achterna) sommige ziekten specifiek
voor uitvoering Arbeid, ook al zijn symptomen niet noodzakelijk te
onderscheiden van ziekten die elders voorkomen. 

Cfr Internationaal Bureau van den Arbeid

• 1928: Oprichting van Voorzieningsfonds gelast de vergoedingen te betalen
aan de slachtoffers in uitvoering van de  Wet op de schadeloosstelling voor
beroepsziekten (1927). (1970: nieuwe Wet. Vandaag: FEDRIS)

• Geen private verzekering toegelaten!!! (>< arbeidsongevallen 1903)
Cfr aansprakelijkheid- latency

• Beheerraad en geneeskundig comiteit (werknemers en werkgevers!)

• Lijst nijverheden, ziekten, bijdragen (ontslaan burgerlijke aansprakelijkheid).  

• Vergoedingen? TIJD/BLIJV WO, renten bij dood en begrafeniskosten

• Bij aanvang slechts drie aandoeningen
.



GEEN officiële definitie beroepsziekten
Een referentiedefinitie uit 1911 (Breton) 

• Beroepsziekten noemt men gewoonlijk de verschillende 
trage vergiftigingen die tal van reeksen werklieden 
aantasten, welke door de uitoefening van hun ambt 
verplicht zijn vergiftigende stoffen voor te bereiden, te 
behandelen, te verwerken en daardoor dagelijks min of 
meer belangrijke dosissen dezer stof innemen. Ten slotte 
werken deze nijverheidsvergiften op noodlottige wijze op 
het organisme van den werkman, veroorzaken de meest 
ernstige ontstekingen en brengen alzo tijdelijke of 
ongeneesbare ziekten teweeg, gedeeltelijke of volledige 
werkonbekwaamheid, tot zelfs vaak den dood van het 
slachtoffer.  
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Tussenkomsten

1.   In geval van overlijden

2. Gedeeltelijke of volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid

3. Gedeeltelijke of volledige blijvende arbeidsongeschiktheid

4. Tijdelijke of definitieve verwijdering

5. Gezondheidszorgen

6. Hulp van derden

7. Preventieve maatregelen = vaccin

8. Herscholing



Enkele voorbeelden aantallen en aard tussenkomst bepaalde aandoeningen 
(2020) 



Enkele voorbeelden uitgaven per aandoening



Enkele voorbeelden van vergoedingen werden aan de deelnemers 
voorgelegd van kort na de eeuwwisseling (om privacy redenen) en hier 
samengevat. Bedragen niet aangepast aan tarieven vandaag en dus 
lager dan vandaag. 

Elektricien  64 jaar met 4% blijvende arbeidsongeschiktheid voor risico 
mechanische trillingen bovenste ledematen en geen personen ten laste: totaal 
aan rentes tot 75 jaar geschat op  9.720 Euro

Arbeidster in zuivelfabriek met orthoergische contact dermatitis en nikkel 
allergie, genoodzaakt tot werkverandering: raming 11.127 Euro

Bouwwerfleider met mesothelioom, overleden in 2003, één persoon ten laste, 
raming:  116.716 Euro aan rentes. Vandaag zou bovenop dat bedrag (aan te 
passen aan tarieven vandaag) alle uitkeringen komen waarop een 
milieuslachtoffer recht heeft vanuit het asbestfonds (10.000 bij diagnose, 2000 
per maand dat men nog leeft na diagnose, bij overlijden 40.000 aan partner, 
30.000 per kind nog ten laste, 20.000 voor ex-partner aan wie slachtoffer 
onderhoudsplichtig was, gezondheidszorgen…)

Pijpfitter 37 jaar met leukemie op benzeenblootstelling, overleden 2002, 3 
personen ten laste, extrapolatie weduwe tot 79 jaar, kinderen tot 18 jaar (kan 
tot 25 bij studies) geeft totaal rentes: 277.206 Euro  
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LIJSTSYSTEEM
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RISICOFACTOREN
Meting van de blootstelling

Welke blootstelling?
Multipele factoren
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ARBEIDSGERELATEERDE ZIEKTEN





Letsel
(incidente gevallen)
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Letsel
(incidente gevallen)

Geen letsel Totaal

Blootgesteld
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4 996 1000



Letsel
(incidente gevallen)
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Ziekte die uitsluitend of bijna uitsluitend voorkomt bij de beoefenaars van een bepaald 
beroep.

Ziekte die bij BEPAALDE BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLINGEN in merkelijk 
HOGERE MATE voorkomt dan bij de bevolking in het algemeen.

ZIEKTE die bij BEPAALDE BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING VANAF een 
bepaalde blootstellingsINTENSITEIT of –DUUR in merkelijk HOGERE MATE 
voorkomt, dan bij de bevolking in het algemeen.

ZIEKTE die bij BEPAALDE BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING die INHERENT is 
aan de uitoefening van dat beroep VANAF een bepaalde blootstellingsINTENSITEIT of 
–DUUR in merkelijk HOGERE MATE voorkomt, dan bij de bevolking in het algemeen

Wettelijk definiëren beroepsziekten : een valkuil? 

Wettelijke definitie: een ziekte die op de lijst staat



“Er is beroepsrisico (..) indien de blootstelling aan de 
schadelijke invloed inherent is aan de beroepsuitoefening en 
beduidend groter is dan de blootstelling van de bevolking in het 
algemeen, en indien deze blootstelling volgens algemeen 
aanvaarde medische inzichten in groepen van blootgestelde 
personen de overwegende oorzaak van de ziekte vormt.”  

Arbeidsgerelateerde ziekten zijn ziekten, niet bedoeld in artikel 
30 (beroepsziekten van de lijst) en artikel 30bis (open systeem),  
die, volgens algemeen aanvaarde medische inzichten, mede 
kunnen veroorzaakt worden door een blootstelling aan een 
schadelijke invloed die inherent is aan de beroepsuitoefening 
en die groter is dan de blootstelling van de bevolking in het 
algemeen, zonder dat deze blootstelling in groepen van 
blootgestelde personen de overwegende oorzaak van de ziekte 
vormt.   







Pilootproject tussenkomsten

1.   In geval van overlijden

2.   Gedeeltelijke of volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid

3.   Gedeeltelijke of volledige blijvende arbeidsongeschiktheid 

4.   Tijdelijke of definitieve verwijdering

5.   Gezondheidszorgen

6.   Hulp van derden

7.   Preventieve maatregelen = vaccin

8.   Herscholing



Standardised incidence ratios (SIR) for lung cancer 1961-79 in Swedisch 
men born 1896-1930 in selected specific occupations

illustrative for discussion on identifying work-related ‘excess’ risk  
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Criteria for compensation of asbestos exposed for
lung cancer as occupational disease

At least 10 years latency + one of next :

• Presence of asbestosis or bilateral pleural tickening

• Employed before 1985 for at least 10 years in one of list of 18 
occupations or situations (exc demolition)

• Occupational exposure of at least 25 fiber years

• Light microscopy: at least 5000 asbestos bodies per gram dry lung
tissue or 5 asbestos bodies per ml BAL

• Electronic microscopy: At least 5 million asbestos fibres longer than
1 micrometer or 2 million amphibole fibres per gram dry lung tissue

Lung cancer case requests for compensation varies between 30 
and 80 per year accepted and between 20 and 50 rejected.  



List of occupations (1):

1) Manufacture of asbestos cement products
2) Manufacture of products for asbestos-based thermal and / or 
acoustic insulation
3) Asbestos Spinning and –weaving mill
4) Manufacture of friction materials on the basis of asbestos (including
friction and slip clutches for vehicles and appliances)
5) Manufacture of filters based on asbestos
6) Manufacture of fire-resistant doors, on the basis of asbestos
7) Application of asbestos insulation, asbestos performing projection
8) Shipbuilding and repair: carry out activities on board the
ship, in particular, the engine room; carpenters in shipbuilding
9) Mechanics and motorists on ships
10) Dockworkers 'general work', responsible for unloading or trading
asbestos



List of occupations (2)

11) Workers responsible for the marketing of asbestos in bulk
12) Workers in charge of the mechanical processing of asbestos-
containing
materials (cutting, grinding, sanding, drilling), in particular of
seals, brake pads and slip couplings on the basis of asbestos
13) Degradation of installations and buildings containing asbestos
materials
(Eg furnaces, central heating systems, boilers, metal recovery,
shipbreaking yards), rehabilitation of buildings containing asbestos
materials;
For these activities, the limitation to the period prior to 1985 does not apply.
14) Recover and beating of jute bags from asbestos packing
15) Pipe fitters and welders when performing maintenance and
repairs
16) Maintenance mechanics in power stations
17) Installation of central heating
18) Oven bricklayer


