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Samenvatting en Conclusies 
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Dit  proefschrift heeft als onderwerp het gebruik van registraties van beroepsziekten voor 

preventief beleid. De eerste doelstelling van dit proefschrift is het inventariseren van de 

informatiebehoefte van de belanghebbenden en het geven van een overzicht van de mogelijke 

instrumenten en strategieën om optimaal aan deze informatiebehoeften tegemoet te komen. De 

tweede doelstelling is te onderzoeken of en zo ja hoe registratiesystemen gebruikt kunnen worden om 

deze informatie te leveren. De derde doelstelling is te onderzoeken hoe registraties kunnen worden 

uitgebreid of verrijkt om kwalitatief hoogwaardige informatie over beroepsziekten te leveren. 

 

In hoofdstuk 2 is een inventarisatie gemaakt van de informatiebehoeften van de 

belanghebbenden op het gebied van preventie van beroepsziekten en hoe optimaal in deze behoefte 

kan worden voorzien. Hiertoe is een survey verricht in twee rondes. In de eerste ronde zijn interviews 

afgenomen met elf sleutelpersonen die de volgende belanghebbenden representeren: 

werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, overheid, Arbeidsinspectie, EU-autoriteiten en de 

Nederlandse Vereniging voor Arbeids –en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB, de landelijke vereniging van 

bedrijfsartsen). In de tweede ronde is aan veertien experts op het gebied van ziekteregistratie uit zes 

landen gevraagd om de resultaten van de eerste ronde te becommentariëren en om hun mening te 

geven hoe het beste in deze informatiebehoeften zou kunnen worden voorzien. 

Uit de eerste ronde interviews zijn vijf categorieën van informatiebehoefte afgeleid: 1. Trends 

in de tijd met betrekking tot beroepsziekten om prioriteiten voor beleid te kunnen stellen, 2. Informatie 

over gevallen van “nieuwe beroepsziekten” om tijdig preventieve acties te kunnen ondernemen, 3. 

Informatie over ziektepatronen in specifieke beroepsgroepen voor gerichte preventieve maatregelen, 

4. Informatie over de gevolgen van beroepsziekten en over de genomen maatregelen om het beleid te 

evalueren, en 5. Het in kaart brengen van blinde vlekken om zichtbaar te maken in welke sectoren of 

beroepsgroepen  nader onderzoek naar beroepsziekten noodzakelijk is. De experts gaven aan dat het 

verstandig is om meerdere instrumenten in te zetten om aan de informatiebehoeften van de 

belanghebbenden tegemoet te komen, zoals een nationale registratie, peilstations, epidemiologische 

studies en case studies. De experts adviseerden een continue dialoog tussen de onderzoekers die de 

informatie moeten leveren en de belanghebbenden om uiteindelijk de registratie zo goed mogelijk te 

verbinden met preventie. 
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Het onderzoek in hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren en criteria 

voor het vaststellen van de kwaliteit van registratiesystemen van beroepsziekten in relatie tot 

preventie op nationaal niveau. Er werd een literatuurstudie uitgevoerd om vast te stellen welke output 

van registraties relevant is voor preventief beleid en om een voorlopige set van indicatoren en criteria 

te ontwikkelen. In een Delphi studie waaraan experts uit 16 EU lidstaten deelnamen, werden 

uiteindelijk de definitieve indicatoren en criteria opgesteld en werd de content validiteit van de 

indicatoren getest. Uit de literatuurstudie concludeerden wij dat er twee verschillende typen van output 

zijn te onderscheiden, relevant voor preventief beleid, namelijk monitor en signaal informatie. Op basis 

van de commentaren van de experts werden negen indicatoren ontwikkeld: compleetheid van het 

meldingsformulier, dekking van de registratie, richtlijnen of criteria voor melding, scholing en training 

van de meldende artsen, compleetheid van de registratie, statistische methoden (alleen voor 

monitoring), onderzoek van speciale gevallen (alleen voor signalering), publicatie van monitor 

informatie en publicatie van signaalinformatie. Behalve voor de indicator “dekking van de registratie” 

voor de signaalfunctie, voldeden alle indicatoren aan de vooraf gestelde eisen voor content validiteit. 

Samen vormen de indicatoren en criteria het zgn. ODIT -instrument, dat gebruikt kan worden als 

instrument voor kwaliteitsverbetering van beroepsziekteregistraties.  

 

Hoofdstuk 4 rapporteert over het gebruik van het ODIT-instrument in zes EU landen om te 

evalueren in hoeverre beroepsziekteregistraties relevante informatie kunnen leveren voor preventief 

beleid. Eerst werden contactpersonen van de zes nationale registraties geïnterviewd. Doelstellingen 

van de zes registraties waren compensatie, het leveren van statistiek, preventie of wetenschappelijk 

onderzoek. Daarna werden de registraties met het ODIT-instrument door twee onafhankelijke 

beoordelaars gewaardeerd op basis van een door de contactpersoon geaccordeerd rapport. De 

gemiddelde kwaliteitsscore was 3,2 voor het monitoren van beroepsziekten (monitor functie) en 5,3 

voor het signaleren van nieuwe risico’s (signaal functie) (beiden op een schaal 0-10). Redenen voor 

de matige kwaliteit waren onvoldoende scholing en training van artsen over beroepsziekten en de 

matige participatie van artsen aan de registratie. Na de audit werd aan de zes contactpersonen 

gevraagd om de bruikbaarheid van het ODIT-instrument te evalueren. Drie contactpersonen 

beschouwden het instrumenttool als bruikbaar voor kwaliteitsverbetering van de registratie met 

betrekking tot preventie, terwijl de drie andere contactpersonen van mening waren dat het ODIT-
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instrument zelf eerst verbeterd zou moeten worden. Geconcludeerd werd dat de registraties in de zes 

EU landen relevante informatie kunnen leveren, maar dat er aanzienlijke tekortkomingen zijn in de 

kwaliteit van het monitoren van beroepsziekten en in het signaleren van nieuwe beroepsziekten. 

Verbetering van de kwaliteit en harmonisatie zijn dringend gewenst. 

 

Het doel van het onderzoek gepresenteerd in hoofdstuk 5 was te evalueren of een peilstation 

met gemotiveerde bedrijfsartsen die intensief begeleid werden informatie van betere kwaliteit over 

beroepsziekten zou opleveren voor preventief beleid dan de nationale registratie. Een groep van 45 

Nederlandse bedrijfsartsen participeerde in een peilstationproject gedurende twee jaar. Alle andere 

bedrijfsartsen  in de nationale registratie vormden de referentiegroep (n = 1749). Het aantal meldingen 

per bedrijfsarts, het percentage incorrecte meldingen en de totaal gerapporteerde incidentie van 

beroepsziekten werden vergeleken. Het mediane aantal meldingen per bedrijfsarts gedurende het 

project was 13,0 (IQR 4,5-31,5) in de peilstationgroep versus 1,0 (IQR 0,0-5,0) in de referentiegroep 

(p<0,001). De proportie incorrecte meldingen bedroeg 3,3% in de peilstationgroep en 8,9% in de 

referentiegroep (p<0,001). De totaal gerapporteerde incidentie was zeven keer hoger (RR 6,9; 95%CI: 

6,5-7,4) in de peilstationgroep (466 meldingen per 100.000 werknemersjaren) vergeleken met de 

referentiegroep (67 meldingen per 100.000 werknemersjaren). De conclusie is dat een peilstation met 

gemotiveerde bedrijfsartsen die intensief begeleid worden, een hogere incidentie van beroepsziekten 

en een lager percentage incorrecte meldingen laat zien dan een nationale registratie.  

 

In Hoofdstuk 6 wordt een onderzoek gepresenteerd naar de behoefte aan 

kwaliteitsverbetering van diagnostiek en melding van beroepsslechthorendheid en werkgerelateerde 

aanpassingsstoornissen (overspannenheid) binnen de Nederlandse nationale registratie. De 

beoordeling van de kwaliteit van diagnostiek en melding gebeurde in twee stappen. Eerst werden 

prestatie-indicatoren voor de kwaliteit van diagnostiek en melding ontwikkeld. Vervolgens werden 

zelfbeoordelingvragenlijsten naar 1705 bedrijfsartsen gestuurd. Het handelen (performance) van deze 

bedrijfsartsen werd beoordeeld aan de hand van scores per prestatie-indicator en aan de hand van 

een totaalscore.  

De gemiddelde score voor diagnostiek en melding bedroeg 6,0 (SD: 1,4) voor beroeps-

slechthorendheid en 7,9 (SD: 1,5) voor werkgerelateerde aanpassingsstoornissen, beide op een 
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schaal van 0-10. Voor beroepsslechthorendheid was kwaliteitsverbetering nodig op de aspecten 

medische anamnese, audiometrie, het stellen van de klinische diagnose en de melding. Voor 

werkgerelateerde aanpassingsstoornissen was kwaliteitsverbetering nodig op het aspect beoordeling 

van niet werkgerelateerde determinanten. Geconcludeerd werd dat de kwaliteit van diagnostiek en 

melding verbeterd kan worden voor beide aandoeningen. Informatie, scholing en praktische 

instrumenten kunnen daarvoor gebruikt worden. 

 

Het doel van het onderzoek in hoofdstuk 7 was het beschrijven van het verloop en de 

gevolgen van werkgerelateerde aandoeningen van de bovenste ledematen, die gemeld zijn aan het 

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Een tweede doelstelling was te onderzoeken 

welke factoren een prognostische waarde hebben voor het verloop en de gevolgen. Hiertoe werd een 

follow-up studie uitgevoerd gedurende één jaar. De subjectief ervaren ernst van de aandoening, de 

kwaliteit van leven, de functionele beperkingen en het ziekteverzuim werden gemeten direct na de 

melding, en na 3, 6 en 12 maanden. Een linear mixed model is gebruikt om het verloop van deze 

parameters over de tijd te vergelijken en om de predictieve waarde te bepalen van diverse factoren 

gemeten op het tijdstip van melding voor het verloop van deze parameters. De subjectief ervaren 

ernst van de aandoening en de functionele beperkingen namen af gedurende de follow-up periode 

van een jaar, terwijl de kwaliteit van leven verbeterde. Het ziekteverzuim nam af tijdens de follow-up 

periode. Werknemers boven de 45 hadden slechtere scores op de subjectief ervaren ernst van de 

ziekte, de functionele beperkingen en de kwaliteit van leven vergeleken bij jongere werknemers. 

Geconcludeerd werd dat de rol van registraties van beroepsziekten voor preventief beleid uitgebreid 

kan worden met follow-up projecten van meldingen, waarbij informatie kan worden verkregen over 

prognostische factoren en over het verloop en de gevolgen van de gemelde beroepsziekten. 

 

In hoofdstuk 8 zijn de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift weergegeven. Een aantal  

methodologische vraagstukken zijn nader besproken: hoe beroepsziekten te definiëren, de noodzaak 

van compleetheid en volledige dekking van de registratie en de verbinding van registratie met 

preventie. Vervolgens zijn implicaties voor de praktijk en mogelijkheden voor nader onderzoek 

aangegeven. Onze eindconclusie is dat nationale registraties van beroepsziekten nuttig zijn, maar dat 

er ook grote tekortkomingen zijn die verhinderen dat relevante informatie voor preventief beleid wordt 
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geleverd. Het veranderende patroon van beroepsziekten vraagt om een transitie van traditionele 

registraties naar meer flexibele en dynamische systemen. Voor het monitoren van beroepsziekten 

voor preventieve doeleinden is niet één systeem maar een set van instrumenten nodig. Naast een 

aantal registraties en peilstations kunnen projecten gelieerd aan deze registraties uitgevoerd worden 

om bijvoorbeeld meer informatie te verkrijgen over blootstellingpatronen, de vermijdbaarheid van het 

ontstaan van de aandoening, of het verloop en de gevolgen van beroepsziekten. Het opsporen van 

nieuwe risico’s en nieuwe beroepsziekten vereist specifieke methoden, waarbij lessen geleerd kunnen 

worden van de methodes die gebruikt worden voor het opsporen van bijwerkingen van 

geneesmiddelen (farmacovigilantie). Om betere resultaten te bereiken in de preventie van 

beroepsziekten zijn heldere preventieve strategieën nodig met een belangrijke rol voor de registratie 

van beroepsziekten. Het is belangrijk om te weten welke informatie zinvol is voor welke 

belanghebbenden en goed met hen te communiceren over het gebruik van registratiegegevens voor 

de preventie van beroepsziekten.  

 

Conclusies 

1. Belanghebbenden hebben uiteenlopende informatiebehoeften; daarom zijn meerdere 

methoden en instrumenten nodig om in deze behoeften te voorzien, zoals een nationale 

registratie, peilstations, follow-up studies en case studies. Deze verschillende methoden 

en instrumenten moeten niet alleen op basis van de informatiebehoefte van 

belanghebbenden worden gekozen, maar ook op basis van de karakteristieken van de 

verschillende ziekten, risicofactoren en het beschikbare budget.  

2. De huidige registraties van beroepsziekten hebben zeker nut, maar kennen ook grote 

tekortkomingen ten aanzien van de informatievoorziening voor preventief beleid. De 

kwaliteit van nationale registraties kan worden bepaald op negen aspecten door een 

nieuw ontwikkeld audit instrument, genaamd ODIT. De resultaten kunnen gebruikt worden 

voor kwaliteitsverbetering van de registratie. Dit instrument is gebruikt om de nationale 

registraties in zes EU landen te evalueren. Deze evaluatie liet zien dat registraties 

verbeterd konden worden op diverse punten, zoals de scholing van melders en de 

deelname van artsen aan de registratie. 
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3. De diagnostiek en melding van beroepsziekten in de Nederlandse nationale registratie 

dienen te worden verbeterd. 

4. Peilstationprojecten met een groep gemotiveerde bedrijfsartsen die intensief worden 

begeleid leveren informatie van betere kwaliteit dan een nationale registratie. 

5. Het verloop en de gevolgen van beroepsziekten kunnen worden bestudeerd door follow-

up studies binnen de registratie. Op deze wijze kunnen bestaande faciliteiten efficiënt 

gebruikt worden om belangrijke nieuwe informatie over beroepsziekten te leveren. 

6. Cruciaal voor de preventie van beroepsziekten is de betrokkenheid van belanghebbenden 

op werkplekniveau, sectorniveau en nationaal niveau. Een continue dialoog met de 

belanghebbenden is nodig om goede verbindingen te leggen tussen registratie en 

preventie. 

7. Speciale aandacht is nodig voor de signaalfunctie gericht op het opsporen van gevolgen 

van nieuwe risico’s op de werkplek. Er is dringend behoefte aan de ontwikkeling van 

nieuwe methoden en instrumenten. 

8. Wij willen een sterke aanbeveling doen om tot meer internationale samenwerking te 

komen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de informatie over de incidentie en 

prevalentie van beroepsziekten in Europa. Momenteel leveren de activiteiten van de 

European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions in Dublin en 

van het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk in Bilbao 

vooral informatie over de arbeidsomstandigheden. Peilstationprojecten kunnen worden 

opgezet in een aantal landen, waarbij gewerkt wordt met evidence-based beroepsziekte  

definities, om aanvullende informatie te leveren over beroepsziekten en andere 

gezondheidseffecten van werk. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor 

benchmarking en preventief beleid.  


