
Een terugblik
TSB: een verbetering voor wat in de jaren 90 is bedacht?



Situatie 1990 arbozorg (1)
• 1100 werkzame bedrijfsartsen

• Enkelvoudige bedrijfsgezondheidszorgdiensten (110)

• Samengestelde bedrijfsgezondheidszorgdiensten (44)

• Overheid RBB en GG&GD (afd. bedrijfsgezondheidszorg)

• Samenstelling wisselend: BA, BVK, AH, VK, BMW en psycholoog

• Verplichte aansluiting: >500 wn en door minister aangewezen

• Meeste bedrijven vrijwillig aangesloten: BGD non-profit 

• Ak’s, Ik’s, LZ(sommigen incl. VZ), PBGO, WPO/survey, advies preventie/arbobeleid, 
melding beroepsziekten, etc.



Situatie 1990 arbozorg (2)

• Uitvoering ziekteverzuim: Bedrijfsverenigingen

• GMD: WAO keuring

• AI: controles en uitvoering studies

• NIA: studies



Vraagstukken

• Verzuim hoog: elke minuut een nieuwe WAO-er

• Niet iedereen had toegang tot BGZ

• Onvoldoende aandacht voor preventie

• Kosten overheid te hoog



Vogelvlucht wetswijzigingen 90-er jaren

• 1993 Wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen 

• 1993 Regeling Certificatie Arbo-diensten

• 1994 Wet Terugdringing Ziekteverzuim/ Herziening van de Arbeidsomstandighedenwet 
(Wet TZ/Arbo)

• 1996 Wet Uitbreiding Loondoorbetaling plicht bij Ziekte (WULBZ)

• 1997 Arbo-besluit

• 1998 Wet Premiedifferentiatie en Marktwerking bij Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, 
Wet (Re)integratie Arbeidsgehandicapten 

• 1998 Wet op de Medische Keuringen 



Gevolgen

• Afschaffing BV en GMD> nieuw UWV

• AI: inkrimping, meer papieren toetsing

• Non-profit arbo>profit arbo 

• ↑ RI&E (kwaliteit? toegankelijkheid? uitwerking?…)

• ↓ AK’s, IK’s, PBGO>PAGO>PMO (uitwerking?)

• Verzuimbegeleiding centraal bij arbodiensten(?)



Gevolgen(2)

• Meer preventie?

• Minder beroepsziekten?

• Bedrijfsartsen meer preventie?

• Doel TSB; preventie & schaderegelingen beroepsziekten



Positie en Rol Bedrijfsarts ?

• 2011 Astri onderzoek : positie van de bedrijfsarts

• 2014 SER advies : Betere zorg voor werkende

• 2017 Aanpassingen Arbowet

 amendement preventive taken bedrijfsarts

 vervolg arbo-curatieve samenwerking

 kwaliteits tafel



Preventie taken  bedrijfsarts
• Preventietaak:

advies over preventieve maatregelen betreffende het algemene

arbeidsomstandighedenbeleid

• Toegang tot de werkplek

• Open spreekuur

• Melden beroeps ziekten

• PAGO advies

• Verzuim & reintegratie taak> bijstand wordt advies



https://

Addendum Leidraad Preventief Medisch 
Onderzoek (PMO) van werkenden bij 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen

auteurs Rik Menting, Frank Brekelmans, Carel Hulshof



Blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
op het werk in Nederland
• Jaarlijks 3.000 tot 4.000 doden

• Jaarlijks 90.000 DALY's

• Verkeersdoden : jaarlijks 600

• Dodelijke arbeidsongevallen : 60

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2016 (TNO/CBS).
http://www.monitorarbeid.tno.nl/cijfers/nea?s=nea&p=1&t=3&q=35&st=0

Van der Laan, et al. Sterfte door werk in Nederland. - Verkennend onderzoek in het kader van Workers
Memorial Day Amsterdam, Themapublicatie Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. 2010. 
http://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/documents/Sterfte-door-werk-in-Nederland-2010-Rapport-
Inleiding-H1-en-2.pdf

Schatting sterfte in de werkzame en gepensioneerde beroepsbevolking. RIVM 2017. 
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/beroepsziekten/cijfers-context/sterfte#node-geschatte-
sterfte-door-beroepsziekten



Rapport van de Commissie Heerts
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/14/rapport-commissie-vsab p42-50



Aanbevelingen uit het rapport Heerts
”Stof tot nadenken”

Investeer in betere preventie door bedrijven    

Investeer in kennis, diagnose en behandeling van stoffen-gerelateerde 
beroepsziekten

Introduceer een financiële tegemoetkoming als teken van maatschappelijke 
erkenning, door:

• Een snelle en eenvoudiger afhandeling van aanvragen,

• Financiering vanuit een nieuw op te richten fonds beroepsziekten



LEXCES 
Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten .

• kenniscentrum voor de preventie en beoordeling van beroepsziekten door 
gevaarlijke stoffen. 

• in het LEXCES  werken verschillende organisaties samen en wordt de 
Nederlandse expertise over stoffen-gerelateerde beroepsziekten bij elkaar 
gebracht. 

• preventie en behandeling van zieke (ex)-werknemers.

• tegemoetkomingsregeling voor (ex-)werkenden die lijden aan een ernstige 
beroepsziekte, veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens 
het werk. 

• deskundigenpanels voor de beoordeling van de aanvragen. voldoen.



Op weg naar ……?
Pakt de overheid haar rol?

De Sociaal-Economische Raad (SER) is gevraagd om advies over de Arbovisie 
2040.

Betere preventie bij bedrijven en bescherming van werkenden die worden 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen vindt plaats binnen het 
Meerjarenprogramma RI&E 2020-2023

Pakken bedrijfsartsen  hun rol?

https://nvab-online.nl/content/moreel-fundament-van-de-bedrijfsarts

https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/rol-bedrijfsarts-bij-beroepsziekten

Pakken werkgevers  hun rol?

Basis arbocontract

Pakt de NVAB haar rol? 

Opleiding en visitatie?


