
Staat van  
arbeidsveiligheid
veiligheidscultuur

Beroepsziekten bij  
werknemers, nieuwe 
gevallen (2016)

113.000
psychisch

94.000 
houding- en 
bewegings-
apparaat

45.000
overig

Gezondheidszorg             

Handel                                    

Industrie                                

Zakelijke 

Top-4-sectoren met het hoogste 
aantal nieuwe beroepsziekten per 
jaar. + 

15%

Bij ongewijzigd beleid neemt de  
ziektelast in 2025 als gevolg van de 
demografische ontwikkeling toe  met 

Jaarlijks: 
50-70 

dodelijke ongevallen

4.100
 
beroepsziekten met 
dodelijke afloop

11.000  
bedrijven werken met de
kankerverwekkende CMR-
stoffen en beheersen de risico’s
niet adequaat (2016)

4.225  
ongevalsmeldingen 
in (2017)

47.000
34.000 
31.000
27.000

  83 144

 59

Industrie Bouwnijverheid Afvalbeheer

Vervoer en opslag

101

146

Aantal slachtoffers per 100.000 banen van werknemers (2016)

57.000 
werknemers werken met 
kankerverwekkende stoffen 
in bedrijven die risico's niet 
beheersen 

2.337 
afgesloten ongevals-
onderzoeken (2017)

47.000 
werknemers werken met  
asbest in bedrijven die  
risico's niet beheersen

5.300.000
extra verzuimdagen door 
beroepsziekten (burn-out  
en depressie) per jaar Landbouw, bosbouw 

en visserij

Dienstverlening  

Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. En het 
aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan beroepsziekten 
loopt in de duizenden. Werkgevers én werknemers:  
zet arbeidsveiligheid bovenaan de agenda. Anders ligt in 
2025 het aantal beroepsziekten maar liefst 15% hoger dan 
nu. Op naar een goede bedrijfscultuur. Waarin gezond en 
veilig werken volstrekt normaal is.
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