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• Gecertificeerd arbeidshygiënist/toxicoloog, ook opgeleid tot HVK

• Achtergrond in management (MBA) en medische 
gezondheidswetenschappen

Voorstellen (1) 

Beschikbare 
kennis/kunde/
inzichten 

Voorkomen van 
onnodige 
ziekte/doden 



• Coöperatie in preventieve bedrijfsgezondheidszorg (non-profit) 

• Zelfstandige en ervaren professionals (we maken gebruik van 
kennis uit de wetenschap en de bewezen praktijk)

• We willen kennis delen en toepassen

• Samenwerken, over grenzen heen (coöperatie en co-creatie)

• Werkzaam op brede arbo terrein
 Focus toxicologie

 Focus Psychosociale Arbeidsbelasting

 Focus PMO en RIE 

Voorstellen (2) 



RIE, huidige ontwikkelingen

Risico’s 

Rol deskundigen binnen de RI&E 

Opzet presentatie



1. Huidige ontwikkelingen: markt 

• Bij veel bedrijven wordt arbozorg ervaren als een 
administratieve verplichting

• Vanaf 2006 de aandacht voor preventie binnen 
bedrijven terugloopt.

• Relevante risico’s worden niet altijd in de RI&E 
opgenomen.

Het slechte nalevingsniveau +  

vooral administratief invullen van de RI&E = 

ondermijnen de beoogde werking 

van het systeem. 

Bron: Arbozorg in NL, I-SZW 2013

AANBIEDERS 

• Veelal monodisciplinair 

• Prijsvechters 



1. Huidige ontwikkelingen:

Wat was het doel ook al weer van de RI&E?? 

Bescherming werkenden?

Optimaliseren productieapparaat?



RIE, huidige ontwikkelingen

Risico’s 

Rol deskundigen binnen de RI&E 



Vraag:  Welke risico’s in het werk veroorzaakt 
de meeste doden? 

1) Ongevallen ? 

2) Psychosociale factoren ? 

3) Toxische stoffen ? 



Uitgelicht beroepsziekten en ongevallen  

Circa 3000-3800 doden door werk per jaar

-1800 door chemische stoffen

- 90 hartvaatziekten (relatie met chronische werkstress)  

- dodelijke ongevallen: rond 50 per jaar 

(bron NCVB, 2010, SZW 2014) 



Uitgelicht Beroepsziekten en ongevallen per jaar  
(bron TNO, NCVB, Arboned) 

• In 2012 bijna 6.500 gevallen van beroepsziekte geregistreerd.

• Volgens zelfregistratie loopt 5,6% van de werknemers 
beroepsziekte op   dat zou betekenen > 440.000 werkende 

• Volgens RIMV 22.000 beroepsziekten per jaar

• Geschatte ongevallen per jaar > 200.000 werkenden 



Vraag: Welke factoren zorgen voor de grootste 
verliezen van gezonde levensjaren?

1) Ongevallen ? 

2) Psychosociale factoren ? 

3) Toxische stoffen ? 



Uitgelicht beroepsziekten en ongevallen
Verlies van gezonde jaren door beroepsziekten 
(per jaar in Nederland)  bron RIVM

• Burn out 24.300 

• COPD 22.400

• Longkanker 18.800

• Depressie 14.400

• Hartziekte 13.600

• RSI 13.200

• PTSS 11.100

• Arbeidsongevallen 9.600



RIE, huidige ontwikkelingen

Risico’s

Rol deskundigen binnen de RI&E 



Rechtvaardigen de cijfers, een andere aanpak? 

•

Meer
aandacht voor integratie 
van RI&E  

• Binnen management processen

• Op werkvloer (gebruik oplossend 
vermogen op werkvloer) 

Meer       
aandacht voor beroepsziekten? 
Naast ongevallen?

psychosociale arbeidsbelasting? Toxische 
stoffen? 



Rechtvaardigen de cijfers, een andere aanpak? 
Wat is de conclusie?

Leggen niet de juiste accenten, beperkte inventarisaties? 

Focussen niet op de grootste en meest ernstige risico’s?

Kijken met een mono disciplinaire blik (doe ik wel ff zelf)?

Niet deskundig genoeg voor meervoudige risico’s?



Oproep, hulp gevraagd  



Wat moet dit opleveren? 

• Een meer professionele benadering van de 
risico’s (-> minder beroepsziekten en doden!) 

• Effectievere besteding van investeringsgelden 
van bedrijven (meetbare resultaten per 
bedrijf)

• Meer werkplezier door samenwerking 
(partnership)

• Betere kwaliteit en effectiviteit door optimaal 
gebruik te maken van kennis en kunde 
binnen de verschillende disciplines



Contact: jolanda.willems@preventpartner.nl

06 17722591

mailto:jolanda.willems@preventpartner.nl

