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Erin Brockovich against the Pacific Gas and Electricity 

Company
(Hinkley Groundwater Contamination, 1996)
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Dutch military staff awaits 
compensation in toxic paint case
Roughly 1,400 military employees in the Netherlands are hoping for 
compensation from the government, after it emerged that they used 
toxic paints when servicing US military vehicles in the 1980s and 
90s.

‘Defence ministry knew about 
carcinogenic paint for 15 years’ 

The defence ministry has known for 15 years that 
soldiers were being exposed to highly carcinogenic 
paints, despite government assurances to the 
contrary, the Volkskrant says on Thursday.
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Dutch Workers at Risk from Paint Toxin
Thursday, May 12, 2016

Nearly 600 job seekers may have been exposed to a carcinogen found in 
old paint in one city’s back-to-work program, according to media sources in 
the Netherlands.
Individuals put to work removing paint from old trains were likely exposed to 
the toxin Chromium 6,DutchNews reported Tuesday (May 10).

Chromium trioxide dossier
In June 2015, chromium trioxide was 
detected in old layers of paint on some of our 
trains. As soon as this was discovered, 
employees, the works council, trade unions 
and ISZW (formerly known as 
Arbeidsinspectie) were informed.
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Dordrecht Dupont plant locals were over-
exposed to C8

People living close to the Dupont chemical plant in 
Dordrecht were for years exposed to higher than 
permitted levels of a chemical used in the making of 
Teflon, according to a new report from the public 
health institute RIVM. Perfluorooctanoic acid, also 
known as C8, is classed as ‘potentially carcenogenic’ 
to humans by the World Health Organisation.

AMSTERDAM MAYOR: CANCER AN 
OCCUPATIONAL HAZARD FOR FIREFIGHTERS

Amsterdam mayor Eberhard van der Laan is 
calling on the government to recognize cancer 
as an occupational hazard for firefighters.
In a letter to the Amsterdam city council, Van 
der Laan wrote that more attention is needed 
on a national level for this matter, AD reports. 



Vraag

Het aantal nieuwe beroepsziekten per jaar in 

Nederland bedraagt:

< 5.000

5.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000



Stelling

Het aantal beroepsziekten is de laatste 50 jaar 

afgenomen



Gemelde beroepsziekten in Nederland

(NCvB)
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Beroepsziekten in Duitsland



Stelling

Naar verwachting zal het aantal beroepsziekten 

de komende 50 jaar afnemen







Moderne beroepsziekten

Wat zijn beroepsziekten?

Regelingen rondom beroepsziekten

Moderne beroepsziekten

Psychische aandoeningen als beroepsziekte

Oplossingen voor moderne beroepsziekten?





Wat is een beroepsziekte?

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening 

als gevolg van een belasting die in overwegende 

mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft 

plaatsgevonden.
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Definitie beroepsziekte:

1. Klassieke beroepsziekten: causaal verband 
evident

2. Werkgebonden aandoeningen: vaak 
multicausaal

3. Aandoeningen die vaker voorkomen in 
bepaalde populaties (epidemiologisch 
onderzoek)



Belang van vaststellen beroepsziekten

Mensen willen het weten…

Preventie (bescherming van collega’s)

Voorkomen van verdere schade

Re-integratie

(Financiële) compensatie



Schade door gezondheidsproblemen in 

Nederland

Omvang Bron

Beroepsziekten 17.000 NCvB, Beroepsziekten in 

Cijfers, 2016

Werk gerelateerde klachten 430.000 RIVM, 2013

Ziekteverzuim 4,3% CBS, 2016

Bedrijfsongevallen 192.000 TNO, 2013

Instroom WIA 40.000   UWV, jaarverslag 2016

Kosten werkgerelateerd

verzuim en AO

€ 8 miljard TNO, Arbomonitor, 2016



Trends in beroepsziekten

Afname specifieke beroepsziekten: CTE, latexallergie, asbestkanker

Mogelijke afname: RSI

Geen aanwijzingen voor afname: lawaai-slechthorendheid, huid- en 
luchtwegaandoeningen 

Mogelijke toename: beroepsinfectieziekten, psychische aandoeningen

Relaties beter in beeld: problemen zwangerschap en voortplanting, kanker, hart-
en vaataandoeningen

Clusters: Chroom 6, PFOA

Meer beroepsziekten aan de onderkant van de arbeidsmarkt

Beroepsziekten door verplaatsing werk naar lage lonen landen (n-hexaan)

Nieuwe risico’s (bv. nanothechnologie) en beroepsziekten (aerotoxic syndrome, 
popcorndisease, fijnstof)



Belangrijkste wijzigingen Arbowet 

2017
Basiscontract

Open spreekuur bedrijfsarts

Vrije toegang werkvloer bedrijfsarts

Second opinion bedrijfsarts

Melden beroepsziekten in basiscontract

Klachtenprocedure bedrijfsarts

Duidelijkere rol preventiemedewerker

Grotere medewerkersbetrokkenheid

Toezicht en handhaving



Regelingen Beroepsziekten in Nederland

Arbeidsomstandighedenwet

Meldingsplicht bedrijfsartsen

Aansprakelijkheidsrecht (Art. 7:658 en 611 BW)

Ambtenarenrecht

Asbestregeling

Regelingen voor PTSS (Defensie, Politie)

Coulanceregeling Chroom 6 (2016)

Silicosevergoeding (1994)

…..



Schadevergoeding beroepsziekten

Wat wordt betaald?

Medische kosten

Verlies aan inkomsten/arbeidsvermogen

Immateriële schade 

Wie betaalt?

Werkgever (Aansprakelijkheid)

Fonds

Verzekeraar

Overheid

Hoeveel?





Psychische beroepsziekten

Depressie

Burnout/overspanning

PTSS

Psychische aandoeningen door chemische 

stoffen (oplosmiddelen, lood)

Spanningsklachten n.a.v. blootstelling….



Richtlijn Depressie (NCvB)

Psychosociale factoren die individueel een risico vormen

voor het ontstaan van een depressie:

1.het hebben van niet-passend werk (rolonduidelijkheid, ongeschikt zijn voor

werk)

2. gebrek aan sociale ondersteuning (pesten)

Psychosociale factoren die kunnen bijdragen aan het

ontstaan van een depressie:

a. het hebben van teveel werk

b. hoge psychologische taakeisen

c. weinig regelmogelijkheden

d. meegemaakte stressvolle werkgebeurtenissen

e. procedurele onrechtvaardigheid



Richtlijn overspanning (NCvB)
Psychosociale factoren in het werk die individueel een risico 
vormen voor het ontstaan van overspanning:

a. hoge inspanning gepaard met lage beloning 

Psychosociale factoren die kunnen bijdragen aan het 
ontstaan van overspanning:

b. hoge psychologische taakeisen 

c. weinig taakautonomie

d. weinig sociale steun van collega’s 

e. weinig sociale steun leidinggevende

f. procedurele onrechtvaardigheid binnen de organisatie

g. relationele onrechtvaardigheid

h. hoge emotionele taakeisen



Regelingen PTSS

Ereschuld Veteranen en Besluit aanvullende 

arbeidsongeschiktheids- en 

invaliditeitsvoorzieningen militairen (2012)

Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids-

en invaliditeitsvoorzieningen militairen 

Regeling vergoeding beroepsziekten politie 

(2015)



Preventie werkgebonden aandoeningen

Maatschappelijk niveau

Flexibilisering, onzekerheid,..

Organisatieniveau

Management, regelmogelijkheden, sociale steun,..

Individueel niveau

Coping vaardigheden, ontwikkeling,..

Monitoring



Wat zou er in Nederland moeten 

veranderen?

Verbetering kwaliteit preventie

Verbetering toezicht Arbeidsinspectie

Vrij toegankelijke centra voor onderzoek werk 
gerelateerde klachten

Schadevergoeding  en vergoeding medische 
kosten bij aangetoonde schade door 
beroepsziekte bij wet geregeld

Leren van beroepsziekten!


