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Onderbouwde schatting NCvB in 2010:  

 17.400 mensen/j met nieuwe beroepsziekte en  

 3.100 slachtoffers/j van arbo  

Sterke aanwijzingen werkelijke aantallen nóg hoger. 
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Kans op beroepsziekte tijdens werkzame leven  = 9,2%  

idem slachtoffer = 1,7%  

 

Branche met RR 2,5 kans op beroepsziekte = 23%   

idem slachtoffer 4,3% 
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Alleen getalsmatig bekeken zijn 

3.100 slachtoffers van arbo erg veel tov 

   650 in het verkeer en  

1.750 in de zorg.  

Voor verkeer en zorg veel maatregelen genomen.  
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2015: Beroepsziekten nog groot en onbekend probleem. 

Noch overheid, werkg. , werkn. noch pers merkbare 
aandacht. 

Samenleving lijkt nog geen oordeel te hebben. Bij 
bekendheid zou zij mogelijk maatregelen eisen. 
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