FACTSHEET FYSIEKE ARBEIDSBELASTING 2020
HOEVEEL EN WAAR KOMT HET VOOR?

(NEA, TNO|CBS 2019)

VAN ALLE WERKNEMERS MOET

41% fysiek belastend werk doen (TOTAAL)
32% regelmatig herhaalde bewegingen maken
20% regelmatig kracht zetten in het werk
11% regelmatig in ongunstige houdingen werken
regelmatig gebruik maken van materiaal

9% of voertuig dat trillingen veroorzaakt

GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID
WERKNEMERS MET BEWEGINGSAPPARAAT KLACHTEN IN DE LAATSTE 12 MAANDEN
(al dan niet door werk)
		
57% klachten aan het
bewegingsapparaat
		
41% arm-, nek-, schouderklachten (KANS)

36% rugklachten
		
27% heup-, been-, knie-,
voetklachten
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BEROEPSZIEKTEN

43% van de werk

43%

nemers met een nieuwe
beroepsziekte in 2018,
had een beroepsziekte aan het
bewegingsapparaat
(NEA, TNO|CBS 2018).
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RANGORDE VAN SECTOREN NAAR
VOORKOMEN VAN FYSIEK BELASTEND
WERK EN KANS OP AANDOENINGEN
AAN HET BEWEGINGSAPPARAAT

– Bouw
– Industrie
– Vervoer
– Zorg
Rangorde is gebaseerd op een
– Landbouw
combinatie van meerdere
– Horeca
– Handel
variabelen
– Zakelijk
– Recreatie
– Bestuur
– Onderwijs
– ICT
– Financieel
LAAG RISICO

(NEA, TNO|CBS 2019)

VAN ALLE
WERKGERELATEERDE
VERZUIMDAGEN:

KUNNEN DOORWERKEN
De leeftijd tot welke werknemers van 50 jaar en ouder denken te
KUNNEN doorwerken (lichamelijk en geestelijk in staat zijn) is:

64,4 jaar bij werknemers
is 28%
te wijten aan
klachten aan het
bewegingsapparaat

MET fysiek belastend werk
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66,2 jaar bij werknemers die
GEEN fysiek belastend werk doen

66,2
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MAATREGELEN

KOSTEN
¢ € 1,5 miljard voor loondoorbetaling bij verzuim met
bewegingsapparaatklachten
¢ € 0,5 miljard voor medische zorg
¢ € 0,7 miljard voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
(incl. uitvoeringskosten)

HOOG RISICO

is 24%
te wijten aan
lichamelijk
belastend
werk

31% van de werknemers met lichamelijk
0%

belastend werk vindt (aanvullende) maat
100% regelen voor lichamelijk zwaar werk nodig

31%

54% van de werknemers met lichamelijk
0%

54%

belastend werk vindt (aanvullende)
100% maatregelen voor beeldschermwerk nodig

