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Inleiding 

Officieel werden er in 2012 rond de 6.000 beroepsziekten gemeld in Nederland. Op de vraag: "Heeft 

u in de afgelopen 12 maanden een beroepsziekte opgelopen?" antwoordde 5,6% van de 

werknemers dat dit inderdaad het geval was (NEA 2012). Wanneer we dit extrapoleren naar het 

totaal aantal werkenden binnen Nederland, zou dit 400.000 personen betreffen.  

Het vakgebied arbeidshygiëne is gespecialiseerd in factoren die een groot deel van deze 

beroepsziekten veroorzaken (zoals chemische stoffen, fysieke belasting). Klassieke instrumenten 

als een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) en een Preventief Medisch Onderzoek 

(PMO/PAGO) kunnen bij uitstek worden ingezet voor preventie en opsporing van beroepsziekten. 

In de praktijk zien we echter dat minder dan 50% van bedrijven een RIE heeft uitgevoerd en dat 

minder dan 15% een PMO uitvoert. Hierbij zien we dat de kwaliteit van PMO vaak onvoldoende is 

en niet voldoet aan een van de drie hoofddoelstellingen van het PMO namelijk: “Preventie van 

beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij individuele en groepen werknemers.”  

Kortom, er liggen genoeg uitdagingen voor onze beroepsgroep, in meerdere opzichten. 

Wat kunnen we in onze rol als arbeidshygiënist doen om te zorgen dat er een goed inhoudelijk PMO 

advies wordt geformuleerd naar aanleiding van de RIE? Hoe kunnen we samenwerken met 

bedrijfsartsen om signalen uit het PMO optimaal te gebruiken voor preventie? Juist op de 

overdrachtsmomenten van multidisciplinaire samenwerking is nog een wereld te winnen. 

 

Methoden en technieken 

Er is literatuuronderzoek verricht naar de huidige cijfers van beroepsziekten in Nederland. Tevens heeft 

een inventariserend onderzoek plaatsgevonden naar de recente richtlijnen op het gebied van 

PMO/PAGO. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders (o.a. beleidsmakers, 

onderzoekers, bedrijfsartsen) om inzichten te toetsen en aan te scherpen.  

 

Inhoud van de presentatie 

In de presentatie zal worden ingegaan op cijfers en definities van beroepsziekten en de nieuwe recente 

richtlijnen NVAB, KNMG met betrekking tot PMO. Er zal daarnaast inzicht worden gegeven in factoren 
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als gevolg waarvan PMO en RIE momenteel suboptimaal worden gebruikt bij preventie van 

beroepsziekten. 

Tot slot wordt ingegaan op de kansen die er liggen voor de arbeidshygiënist om bij te dragen aan de 

uitvoering van een goed inhoudelijk PMO en worden er praktische handvatten gegeven, onder andere 

over het opstellen van een PMO advies. 


