
PROGRAMMA 
PREVENTIE 
BEROEPSZIEKTEN 

Ambitie: Werkend Nederland wordt niet 

meer ziek door blootstelling aan gevaar- 

lijke stoffen of fysieke belasting tijdens 

het werk.

Missie: Samen met een groeiend netwerk 

het risicobewustzijn over gevaarlijke 

stoffen en fysieke belasting vergroten 

en handelingsperspectief bieden aan 

werkend Nederland.  

Strategie: Het programma Preventie 

Beroepsziekten kent drie stromen met 

de volgende subdoelen:

1. Communicatie: om het risicobewustzijn 

van gevaarlijke stoffen en fysieke 

belasting te vergroten, kennis te 

genereren en te delen. 

2. Interventies: sectoren en andere 

partijen ondersteunen om handelings- 

perspectief te bieden, waarbij het 

faciliteren van bronaanpak en vroege 

signalering het uitgangspunt is.

3. Kennis en innovatie/instrument- 

ontwikkeling: om handvatten en daar-

mee handelingsperspectief te bieden.



 113.000 werknemers hebben een beroepsziekte 
aan het bewegingsapparaat, dat is 35% van alle 
ziektegevallen. Waarbij klachten aan de arm, nek en/of 
schouder (KANS) het meeste voorkomen: 39%, daarna:

Kanker is 2.100 x de hoofdoorzaak van sterfgevallen 
door werken met gevaarlijke stoffen:

Kanker

Verkeersdoden 613

2.100

x 100 mensen

Aantal verkeers-
doden komen
niet in de buurt

PREVENTIE BEROEPSZIEKTEN 
DOOR FYSIEKE BELASTING

PREVENTIE BEROEPZIEKTEN
DOOR GEVA ARLIJKE STOFFEN

3 miljoen werknemers, ofwel 41% van alle werknemers in 
Nederland heeft te maken met fysieke overbelasting. 

1 op de 6 werknemers (ruim 1 miljoen Nederlanders) 
heeft te maken met gevaarlijke stoffen.

Jaarlijks sterven er ongeveer 4.100 mensen aan 
beroepsziekten: 

Percentage werknemers dat regelmatig te maken 
heeft met:

Repeterende bewegingen:    33%
Veel kracht zetten:    20%
Ongemakkelijke werkhoudingen:   11%
Trillend gereedschap of voertuigen:   9%
Beeldschermwerk meer dan 6 uur per dag:  38%
Langdurig zitten (> 8 uur):    22%

Lage rugaandoeningen:    36%
Heupartrose:     8%
Knieartrose:     15%
Overige aandoeningen:   15%

Waarvan ongeveer 3.000 als gevolg van stoffenblootstelling
Jaarlijkse verzuimkosten die hiermee samenhangen zijn 
1.421.000.000 euro.

Stoffen die longaandoeningen veroorzaken:

Het aantal werkenden dat mogelijk aan een stof wordt blootgesteld

Dieselrook

Houtstof

Isocyanaten

Kwartsstof 457.000

716.000

740.000

867.000

Lasrook 400.000

28% van alle werkgerelateerde verzuimdagen wordt 
veroorzaakt door klachten aan het bewegingsapparaat 
(vooral rug en arm-nek-schouderklachten). 

28%


