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Arbo in cijfers
Fysiek belastend werk veroorzaakt 
veel gezondheidsklachten. In 2017 
rapporteerde 55 procent van de 
werknemers klachten aan het bewe-
gingsapparaat (banden, pezen en 
gewrichten).

Van de werkgerelateerde verzuimdagen 
kwam 26 procent door lichamelijk belas-
tend werk. Dit blijkt uit de Nationale En-
quête Arbeidsomstandigheden (NEA) 
2017 van TNO en CBS. 

Ongeveer 4 op de 10 werknemers doet 
fysiek belastend werk: tillen, duwen, re-
peterend werk of werken in ongemakke-
lijke houdingen. Koplopers zijn de land-
bouw, vervoer en opslag en de horeca. In 

deze sectoren voert ongeveer 6 op de 10 
werknemers dit soort werkzaamheden 
uit. Van de werknemers met lichamelijk 
zwaar werk vindt 30 procent dat er (aan-
vullende) maatregelen moeten worden 
getroffen om het werk lichter te maken.  

Ook op de lange termijn heeft fysiek be-
lastend werk gevolgen. Van de nieuwe 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen komt 
24 procent voort uit klachten aan het be-
wegingsapparaat. De helft van de werk-
nemers van 50 tot 65 jaar met fysiek be-
lastend werk geeft aan niet door te 
kunnen werken tot de AOW-leeftijd. Dit 
ten opzichte van 42 procent van de werk-
nemers die geen fysiek belastend werk 
doen. 

To do
Congres risico-
management

Dit jaar vindt alweer de derde editie 
plaats van het succesvolle congres 
Risicomanagement. Met als thema 
‘Zicht op onzichtbare risico's’.

Stevig risicomanagement gaat een 
stap verder dan het klassieke com-
pliance-denken. Want regelmatig 
vinden er incidenten plaats doordat 
men niet doorhad dat iets een risico 
was. Herkennen van risico's vereist 
dus kennis, maar ook creativiteit. 

Na dit congres kunt u alle lagen in 
uw organisatie laten risicodenken. 
En zo in een vroeg stadium ook de 
onzichtbare risico’s herkennen die 
uw organisatie loopt. Dit stelt u in 
staat betere beslissingen te nemen. 
En om eventueel ernstige gevolgen 
van risico's te beperken.

Het congres Risicomanagement 
vindt plaats op 30 oktober in Jaar-
beurs Utrecht. Kijk voor informatie 
en inschrijven op congresrisico- 
management.nl.

@AnsellProtects 23 aug
Bekijk de uitgebreide nieuwe database van EU-OSHA met praktische hulp-
middelen en richtsnoeren voor gevaarlijke stoffen, met links naar belangrij-
ke middelen en audiovisuele instrumenten http://ms.spr.ly/6012rfxQn  @
EU_OSHA #EUhealthyworkplaces

MinVWS 22 aug
Wat als je na een operatie uit het ziekenhuis komt, maar je nog niet sterk 
genoeg voelt om zelf thuis te herstellen? Binnenkort kun je dan verblijven in 
een #carebnb: een betrouwbare accommodatie in de buurt waar de hulpver-
leners je buren zijn.

@parlementor 21 aug
Zullen we in de #antivaxx discussie het "zelfs als je er wél autisme van 
krijgt"-argument gewoon niet meer maken? Je krijgt er geen autisme van. 
That's all you need to know. Oh en vaccinatie werkt.#ikvaccineer 

@meneer 19 aug
De grootste makke van risicomanagement is het bepalen van het risico. 
Kans X Impact? Geen idee. Beide aspecten geven onvoldoende zekerheid 
omdat ze beide niet objectief te bepalen zijn. En dan zijn er vaak nog grada-
ties van met name impact die het moeilijk maken.

Meer cijfers over 
fysiek belastend 
werk zijn te vinden 
op http://www.mo-
nitorarbeid.tno.nl/
publicaties/facts-
heet-fysieke-belas-
ting-2018. Tools om 
zelf aan de slag te 
gaan met fysieke 
belasting staan op 
https://www.fysie-
kebelasting.tno.nl.
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