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PERSBERICHT 
 
28 april Workers Memorial Day - Elk jaar sterven 2500-5000 Nederlanders  door hun werk 
 
Op 28 april is het Workers Memorial Day. Dat is een goed moment om stil te staan bij de 
vele werknemers die zijn overleden of ziek geworden door hun werk.  Velen denken dan 
aan werknemers in ontwikkelingslanden. Echter ook in Nederland zijn er jaarlijks vele 
slachtoffers.  
 
Even wat cijfers op een rij. Jaarlijks sterven in Nederland tussen de 2.500 en 5.500 
werknemers per jaar als gevolg slechte arbeidsomstandigheden. In vergelijking met 
bijvoorbeeld het aantal verkeersdoden in Nederland, momenteel circa 570 per jaar, zijn dat 
enorme aantallen. Slechts een paar procent van de werkgerelateerde sterfte is het gevolg 
van ongevallen, zoals van een steiger vallen of een fataal ongeluk met een machine. In 
Nederland sterven door dergelijke fatale ongelukken jaarlijks circa 60 mensen.   Het 
overgrote deel van de arbeidsgebonden sterfte in Nederland wordt veroorzaakt door 
overmatige blootstelling aan chemische agentia.  Het betreft fatale aandoeningen zoals 
kanker, hart- en vaatziekten en  long- en luchtwegaandoeningen.   
 
In 2014 heeft het RIVM geschat dat de ziektelast door blootstelling aan schadelijke stoffen 
in Nederland ruim 47.000 DALYs bedraagt.  DALYs staat voor Disability Adjusted Life Years 
en geeft het aantal verloren jaren door ziekte weer. Hierbij gaat het om de volgende 
aandoeningen (in volgorde van ziektelast): COPD, longkanker, contacteczeem, 
mesothelioom, astma, huidkanker, allergische rhinitis  en hartziekten. De ziektelast als 
gevolg van letsel door arbeidsongevallen bedraagt 'slechts' 9.000 DALYs.  
  
Traditioneel is er in bedrijven veel aandacht voor veiligheid. Daardoor is het aantal 
arbeidsongevallen in Nederland gelukkig beperkt. Het aantal slachtoffers door ongezonde 
werkomstandigheden is echter nog onacceptabel hoog. Nederland staat nu voor de 
uitdaging om haar werkplekken niet alleen veiliger, maar vooral ook gezonder te maken. Ik 
hoop dat de Workers memorial day werkgevers, werknemers en arboprofessionals 
inspireert om deze uitdaging aan te gaan.  
 
dr  Joost van Rooij   
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) 
 

 

Ongeveer 75% van alle arbeidshygiënisten in Nederland  is lid van de Nederlandse 

Vereniging voor Arbeidshygiëne. Een belangrijk doel van de vereniging is het bevorderen 

van de wetenschappelijke ontwikkeling van arbeidshygiëne.  

 


