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Beroepsziekte is vaak een 
combinatie van factoren

Een veel gemelde beroepsziekte is lawaaidoofheid,  

bijvoorbeeld voorkomend op de schietbaan bij leger en 

politie. Dat is dan ook wel een prachtig voorbeeld van 

een beroepsziekte ‘volgens het boekje’. Bron, oorzaak, 

effect, diagnose, behandeling maar ook preventie zijn 

allemaal aangetoond en helder. Het is duidelijk wat de 

bron is, namelijk lawaai, en die is ook goed meetbaar. 

Ook is duidelijk dat lawaai schade aan het gehoor 

veroorzaakt. Door middel van een audiogram kan je 

heel precies in kaart brengen of er lawaaidoofheid is en 

hoeveel. Er is ook een behandeling mogelijk, namelijk 

een gehoorapparaat, en ten slotte is er ook prima aan 

preventie te doen. Denk aan bronbestrijding (zorgen 

dat de bron minder lawaai maakt) of aan bescherming 

op de hoofd zoals gehoorkappen.  

Chemische stoffen
Als ik kijk naar welke beroepsziekten ik de afgelopen 

jaren gemeld heb, valt mij één ding op: het gaat vooral 

om werknemers die op het werk in aanraking komen 

met chemische stoffen. Het gaat dan om gevallen 

waarbij: 
• de blootstelling op werk veel groter dan is dan privé.  

Bijvoorbeeld een schoonmaakster die schoonmaak-

middelen gebruikt.
• de werknemer wordt blootgesteld aan stoffen die 

thuis niet voorkomen. Bijvoorbeeld iemand die in een 

kippenslachterij werkt en de stof waarmee de dieren 

behandeld zijn in zijn handschoenen gaat zitten.
• hars gebruikt wordt voor composiet fabricage. Die 

risico’s zijn wel bekend en de werknemer moet 

persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) 

gebruiken. Maar dat gebeurt niet altijd op de juiste 

wijze. Als je de handschoen uittrekt in de pauze, kan 

er juist wat stof aan de binnenkant van de handschoen 

komen. Zo beschermt de handschoen niet, maar 

houdt hij de stof juist op de huid. 

Bedrijfsartsen wordt verweten beroepsziekten niet vaak genoeg te melden.  
Nu is ook niet altijd duidelijk of iets wel of niet een beroepsziekte is.

Zijn er ook nog andere oorzaken mogelijk?
Belangrijk bij blootstelling is de vraag of er een 

dosis-effectrelatie is. Een keer water op je hand 

krijgen is geen probleem, maar de hele dag 

ondergedompeld zijn in water wel. Dit effect is  

ook duidelijk bij zeep of schoonmaakmiddelen.  

Ook is het van belang om te kijken is of er nog 

andere contaminatie mogelijk is. Als iemand als 

hobby modelbouw heeft of een volière houdt, dan 

kan de blootstelling ook daar plaatsvinden en krijgt 

het werk ten onrechte de schuld als de bron. Een 

ander voorbeeld zijn jongelui die overdag met de 

slijptol werken en dan ’s avonds in de disco zowat 

hun hoofd in de speakerboxen duwen. 

Helaas zijn er erg veel aandoeningen waarbij werk 

wel een factor is, maar waarbij de een-op-een-

relatie niet zo duidelijk is. Ik heb altijd moeite met 

melden van beroepsziekte waarbij werk wel een rol 

speelt, of de klachten erger maakt, maar waarbij je 

niet kan bewijzen dat het alleen daardoor komt. 

Bijvoorbeeld spanning op het werk; komt dat door 

het werk, of is de persoon gauw gespannen, of 

heeft die persoon nu veel privé stress. Mijn ervaring 

is dat het altijd een combinatie is van factoren. We 

signaleren een vermoeden van beroepsziekte. Dat is 

iets anders dan een causaal verband. 
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‘Vaak is de een-op-een-relatie 

niet zo duidelijk’


