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Inleiding  

Werken is gezond, maar nu en dan ook oorzaak van ziekte. Veel klassieke beroepsziekten zijn 

inmiddels verdwenen door verbetering van de arbeidsomstandigheden. Maar omdat werk en 

werkomstandigheden voortdurend veranderen, ontstaan ook nieuwe risico's. Risico's die ook kunnen 

leiden tot ziekte, tot nieuwe arbeidsgerelateerde aandoeningen. Door deze “nevenwerkingen van 

werk” tijdig te herkennen, kan blijvende gezondheidsschade worden voorkomen. Tijdige signalering 

kan bijdragen aan preventie, mits dit gebeurt na een goed onderbouwde prioritering en evaluatie van 

de relatie tussen de gezondheidsklachten en de blootstelling in het werk. Hoewel het leggen van een 

verband tussen ziekte en beroepsblootstelling bij uitstek de expertise is van arboprofessionals als 

bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten, blijft het lastig. Zeker bij mogelijk nieuwe en onbekende 

verbanden. Daarom bestaat er sinds juli 2013 zowel in Nederland als België de mogelijkheid de 

expertise van beroepsziektespecialisten in te roepen via het online loket SIGNAAL.  

 

Methoden en technieken  

SIGNAAL staat voor Signalering Nieuwe Arbeidsgerelateerde Aandoeningen Loket. Het is een nieuw 

online loket (www.signaal.info) waar vermoedens over nieuwe verbanden tussen gezondheid en werk 

kunnen worden voorgelegd aan een panel van beroepsziektespecialisten: in Nederland aan de 

beroepsziektespecialisten van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en aan 

Belgische zijde aan deskundigen van Centrum Omgeving en Gezondheid van de KULeuven en 

Externe Dienst voor Preventie en Bescherming IDEWE. Voor de prioritering en evaluatie van de 

meldingen is gedurende de pilot periode een methodiek ontwikkeld waarmee op een gestructureerde 

en transparante manier wordt gekeken naar de bekendheid, werkgerelateerdheid, niveau van bewijs 

in de literatuur en mate van urgentie voor follow-up van het gemelde verband tussen 

gezondheidsklachten en blootstelling in het werk.  

 

Resultaten  

De uitkomsten van deze benadering van nieuwe signalen wordt gepresenteerd aan de hand van 

concrete meldingen uit de periode 1-7-2013 tot 1-4-2014, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed 

aan de wijze waarop de evaluatie en eventuele prioritering heeft plaatsgevonden in multidisciplinair 

overleg. Daarbij komt naast het stellen van de diagnose (bedrijfsarts) vooral de beoordeling van de 

specifieke blootstelling in de werksituatie (arbeidshygiënist) en het beantwoorden van de 

causaliteitsvraag (multidisciplinair) aan de orde. 

 

Conclusie  

Het pilot project SIGNAAL geeft inzicht in de mogelijkheden van spontane meldingen door 

(bedrijfs)artsen en op termijn wellicht ook andere arboprofessionals van nieuwe combinaties van 

gezondheidsklachten, blootstelling en werksituatie. Daarmee is het een aanvulling op de RI&E die zich 

vooral richt op al bekende risico’s. Daarnaast versterkt het de expertise van beroepsziektespecialisten 

in het beantwoorden van causaliteitsvragen op het terrein van arbeid en gezondheid. 
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