
BEROEPSZIEKTEN
INCIDENTIE VAN BEROEPSZIEKTEN BIJ WERKNEMERS IN NEDERLAND VOLGENS VERSCHILLENDE BRONNEN

NATIONALE ENQUÊTE ARBEIDSOMSTANDIG-
HEDEN (TNO/CBS)

VOLKSGEZONDHEID EN ZORG REGISTRATIES
(RIVM)

Zelfrapportages in enquêtes en ziekteregistratie verschillen wat betreft de incidentie.
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CATEGORIEËN VAN BEROEPSZIEKTEN BIJ 
ALLE WERKENDEN (RIVM)

CATEGORIEËN VAN BEROEPSZIEKTEN BIJ 
WERKNEMERS (NEA; TNO/CBS)

266.600 werknemers en 14.600
zzp’ers met een zelfgerapporteerde, door 
een arts vastgestelde, nieuw ontstane 
beroepsziekte in 2018

407.300 werkenden met een 
nieuwe beroepsziekte in de werkzame 
beroepsbevolking en 40.600 in de 
gepensioneerde beroepsbevolking

Sectoren met het grootste risico op een beroeps-
ziekte, voor beroepsziekten van het bewegings-
apparaat en psychische beroepsziekten.

Hieronder is te zien welke kenmerken – op individueel 
niveau en populatieniveau – samenhangen met een 
verhoogd risico op het hebben van één (of meerdere) 
beroepsziekten. 
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VERZUIM ALS GEVOLG VAN BEROEPS-
ZIEKTEN (NEA 2018; TNO/CBS)

45 DAGEN
MET EEN 
BEROEPSZIEKTE

6 DAGEN 
ZONDER EEN 
BEROEPSZIEKTE

ZIEKTELAST* (RIVM, 2018)

STERFTE ALS GEVOLG VAN 
BEROEPSZIEKTEN (RIVM, 2018)
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TRENDS IN BEROEPSZIEKTEN (NEA 2014 - 2018; TNO/CBS)
(uitgedrukt in incidentie)

TRENDS IN BEROEPSZIEKTEN (RIVM, 2014 - 2018)
(uitgedrukt in incidentie)
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Ziektelast is een maat voor gezondheidsverlies en wordt uitgedrukt 
in het aantal verloren jaren door vroegtijdige sterfte en door leven 
met een ziekte, gecorrigeerd voor de ernst van de ziekte. 

*

De kans op een nieuwe beroepsziekte bij werknemers neemt toe 
in de periode van 2014 (3,2%) tot 2018 (3,7%), wat vooral veroor-
zaakt wordt door een toename van de kans op een psychische 
beroepsziekte (van 1,4% in 2014 naar 1,9% in 2018). 

De kans op een nieuwe beroepsziekte in de werkzame beroeps-
bevolking (werknemers en zelfstandigen) blijft ongeveer gelijk, 
zowel totaal als voor verschillende diagnosecategorieen.

In 2018 overleden 4.100 mensen als 
gevolg van een beroepsziekte (schatting 
van het RIVM): ruim 800 mensen in de 
werkzame beroepsbevolking en ruim 
3.300 in de gepensioneerde beroeps-
bevolking. De meeste mensen, ruim 
2.600, overleden aan werkgerelateerde 
kanker.

Ongezonde arbeidsomstandigheden, 
zoals blootstelling aan stoffen en 
fysieke en psychische belasting, 
veroorzaken bijna 5% van de totale 
ziektelast in Nederland in 2018. 
Beroepsziekten met de hoogste ziekte-
last in de werkzame en gepensioneerde 
beroepsbevolking samen zijn ziekten 
van de ademhalingswegen (21% van de 
totale ziektelast door arbeidsrisico’s), 
gevolgd door aandoeningen van het 
bewegingsapparaat, psychische aan-
doeningen en kanker.

Een werknemer die aangeeft het 
afgelopen jaar een beroepsziekte te 
hebben opgelopen, verzuimt gemiddeld 
39 dagen méér dan een werknemer 
zonder beroepsziekte. 

Beroepsziekten veroorzaken veel extra 
verzuim, in totaal 10 miljoen dagen in 
2018. Dit is ongeveer 19% van het 
totaal aantal verzuimdagen in de 
werknemerspopulatie.
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