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Beroepsziekten bij diamantbewerkers I

• Louis Heijermans 
(1908):

– ‘Verstellershand’

– Loodvergiftiging

– Oogproblemen

Heijermans L. Handleiding tot de 
kennis der Beroepsziekten. 
Brusse, Rotterdam, 1908
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Beroepsziekten bij diamantbewerkers II

1989:Fibroserende alveolitis 
door kobalt bij 19 
diamantbewerkers in 
Antwerpen

Nieuw type slijpstenen: 
gediamanteerde schijven van 
gietijzer of brons met een 
circulaire slijpband 
samengesteld uit extrafijn 
kobalt gecementeerd met 
microdiamanten

Blootstelling:

Meerdere jaren > 8u/dag   

Hoge concentraties cobalt in 
ultra-fijne deeltjes
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Nieuwe Beroepsziekten

• Wat zijn ‘nieuwe beroepsziekten’? 

– typologie en enkele voorbeelden

• Anticiperen op nieuwe risico’s

– Risicobeoordeling vooraf

• Signaleren van mogelijke nieuwe 
beroepsziektes

– Verschillende methodes

– Verschillende informatiebronnen
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Typologie nieuwe beroepsziekten
.

Categorie Voorbeelden 

Nieuwe ziekten Neurologische uitval (PIN) bij varkensslachters*

Boteraroma-long

Hepatitis C 

Ziekten door nieuwe technologie,

nieuwe processen, nieuwe stoffen 

Akoestische shock 

Allergie voor conserveermiddelen (verf, lijm) 

Allergie voor biologische bestrijdingsmiddelen* 

Latexallergie 

Silicose bij voegenslijpers

Composteerderslong 

Nieuwe risico's van bekende 

belastingsvormen 

Borstkanker door nachtdienst

Hart- en vaatziekten door ploegendienst

Hartinfarct door werkstress

Hart- en vaatziekten door fijn stof 

Kanker bij kappers *

Gevolgen beroepsmatige 

blootstelling van ouders op het 

nageslacht 

Aangeboren afwijkingen

Gestoorde neuropsychologische ontwikkeling 
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Varkensslachters PIN:
12 slachters met neurologische uitval in één bedrijf door 

‘blowing brains’ met hogedrukspuit. Inademing aerosol met 

varkenshersenweefsel: autoimmuun of infectieus?
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Allergische Rhinitis

bij Paprikatelers
22 september 2004
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Onderzoek in paprikateelt

• Vragenlijst

– 82% mannen; n=487

– non-respons 3%

• Werkgebonden klachten:

– rhinitis 40.3%

– conjunctivitis 26.3%

– astma 11.7%

• Huidprik Testen:

– Paprika pollen 34.5%

– Roofmijt 23.3%

– Botrytis cinerea 8.0 %



Mesothelioom bij een kapper?



Kanker bij kappers?

• Diverse cohort studies en case-control studies uit 
verschillende landen / continenten tonen consistent 
een verhoogd risico op blaaskanker (RR tot 1.6) en 
longkanker (RR 1.3)

• IARC (Vol 57, 1993): 

– Occupation as a hairdresser or barber entails exposures 
that are probably carcinogenic (Group 2A)

– Personal use of hair colourants cannot be evaluated as to 
its carcinogenicity (Group 3)



Elders, LAM, Van der Meché, F.G.A., Burdorf A. Serratus anterior paralysis as 
an occupational injury in scaffolders: two case reports  Am.J.Ind. Med. 2001; 40: 710-713

De Steigerbouwersschouder
Leo Elders, 2001
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Anticiperen op nieuwe arbeidsrisico’s

• Anticiperen:

– Risico-analyses + vervolgonderzoek 
risicogroepen (early warning system; 
post marketing surveillance)

– REACH: Registratie, Evaluatie, beperkende 
maatregelen en Autorisatie van Chemische 
stoffen

– (Quantitative) structure-activity 
relationships ((Q)SARs) 

– Expert Forecasts EU Agency; Risk Observatory 
Bilbao
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Farmacovigilantie (WHO)
Doelstelling:

• Snel ontdekken van onverwachte, nog onbekende 
bijwerkingen

• Signaleren van eventuele toename van de frequentie 
van een bijwerking

• Het op het spoor komen van risicofactoren (o.a. 
risicogroepen) en mechanismen van bijwerkingen

• Kwantitatieve evaluatie van bijwerkingen

• Het interpreteren van gegevens en verspreiden van 
informatie

Vigilantie: waakzaamheid, alertheid



Arbovigilantie

• Verschillende elkaar aanvullende methodes:

– Spontane meldingen van mogelijke 
gezondheidseffecten van werk door: 

• bedrijfsartsen

• huisartsen, 

• medisch specialisten 

• werknemers

– Periodieke screening van literatuur

– Data mining

– Actieve opsporing

– Secundaire analyse van andere bronnen



Spontane meldingen

• Voordelen:

– Effectief, continu

– Relatief goedkoop

– Snel

– Groot bereik: alle 
werkenden, alle 
blootstellingen, alle 
gezondheidsklachten

• Nadelen:

– Vermoedens; geen 
bewijs van causaliteit

– Selectie- en 
informatiebias: 
onder-/ over-
rapportage

– Omvang van de 
groep at risk?



Spontane meldingen

• Randvoorwaarden

– Melders stimuleren en ondersteunen 

• nieuwsbrief, 

• bijeenkomsten / cursussen 

• helpdesk

• nader onderzoek faciliteren

– Goede e-infrastructuur
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Nieuwe beroepsziekten opsporen 
vanuit patiëntenperspectief

• Laag-drempelige signalering:

– Voorbeeld Finland en Frankrijk: iedere 
patiënt met mogelijke beroepsziekte kan via 
klinieken voor beroepsziekten verder 
onderzocht worden

– Voorbeeld USA: NIOSH Health Hazard 
Evaluation: 3 werknemers die beroepsziekte 
vermoeden hebben recht op nader onderzoek



Periodieke screening literatuur

• Zoekstrategie:

– Profiel maken voor searches in o.a. 
PubMed

– Doorzoeken van sites van 
toonaangevende instituten bv NIOSH, 
HSE, IARC

• Wegen en selecteren van relevante 
informatie



Data-mining

• Gegevensbestanden over mogelijke 
nieuwe gezondheidseffecten 
analyseren

• Alleen zinvol bij goede basisinformatie

• Bonneterre V, Bicout DJ, Larabi L, et al. Detection of emerging diseases in 
occupational health: usefulness and limitations of the application of 
pharmacosurveillance methods to the database of the French National 
Occupational Disease Surveillance and Prevention network (RNV3P). Occup 
Environ Med 2008;65 (1):32-7.



Actieve opsporing

• ‘Case-finding’ bij groepen werkenden 
at risk

– Voordeel: onderzoek naar specifieke 
gezondheidseffecten bij werkers met 
goed gekarakteriseerde blootstelling

– Nadeel: kostbaar, logistieke uitdaging

• Voorbeeld: 

– boerenlongstudie Finland,

– bakkersonderzoek NL



Secundaire analyse andere bronnen

• e-dossiers huisartsen
– Nielen MMJ, Laan G van der, Pal TM, Verheij RA.

Monitoring arbeid en gezondheid via de 
huisartsenpraktijk. Utrecht: Nivel, 2008

• Ziekteregistraties 

• UWV-dossiers



Koppeling van gegevensbestanden

• Moeizaam in NL; in Scandinavische landen 
gemakkelijker

• Voorbeeld: koppeling gegevens van 
kankerregistraties met die van 
beroepsgegevens van 10-40 jaar eerder
– Pukkala E, Martinsen JI, Lynge E, Gunnarsdottir 

HK, Sparen P, Tryggvadottir L, et al. Occupation 
and cancer  follow-up of 15 million people in five 
Nordic countries. Acta Oncol 2009;48:646790.
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Nieuwe gezondheidsrisico’s door werk

• Betere opsporing is gewenst, zoals structureel bij de 
opsporing van bijwerkingen van geneesmiddelen is 
geregeld

• Ook in Nederland een laagdrempelig 
signaleringssysteem voor patiënten met een mogelijke 
nieuwe beroepsziekte?

• Opzet early warning systems bij potentiele 
gezondheidsrisico’s (bv synthetische nano-deeltjes)?



Collaboration

MODERNET consortium

Establishing a

European network

for Monitoring

trends in

Occupational

Diseases and New

and Emerging Risks

Network

(FP7-Health)



International Congress 
ICOH ScC Occupational Medicine

Topics: 
Methodology Early warning systems
New Musculoskeletal Disorders New Occupational Cancers 
New Occupational Dermatoses New Occ. Infectious Diseases
New work rel. Psychological  Disorders New Occ. Lung Diseases 
New Occupational Neurologic Diseases New WR Reproductive Disorders 
New Miscellaneous Occupational Diseases Preventive strategies

7-8 APRIL 2011 AMSTERDAM

TRACING NEW OCCUPATIONAL 
DISEASES



Verder lezen?

• Gert van der Laan, Dick Spreeuwers, Henk van der 
Molen, Teake Pal, Annet Lenderink. Signalering van 
nieuwe gezondheidsrisico’s door werk: aanzet tot 
arbovigilantie. Themapublicatie Nederlands Centrum 
voor Beroepsziekten, januari 2009 

• Download via: www beroepsziekten.nl

• Gevallen melden? 
– Overleg via helpdesk beroepsziekten.nl

– Your case might be the first one!
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Dank voor uw aandacht! 

 
g.vanderlaan@amc.uva.nl 
 

Vragen: 
www.beroepsziekten.nl Helpdesk 


