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Beroepsziekten veroorzaakt door de volgende chemische agentia
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Arnenicum of-verbindingen
Berylium of -verbindingen
Koolmonoeyde
Koolntofoeychloride
Cyaanweterotofzuur
Cyeniden
Cyenogeenverbindingen
leocyeneten
Cedmium of -verbindingen
Chroom of -verbindingen
Kwik of -verbindingen
Mengean of —verbindingen
5e Ipeterze er
Stikntofonyden
Ammoniak
Nikkel of -verbindingen
Fonfoor of -verbindingen
Lood of -verbindingen
Zweveloeyden
Zwevelzour
Zwevelwaterotof
Zwevelkoolntof
Thalliem of -verbindingen
Vanedium of -verbindingen
Chloor
zijn anorgeninche verbindingen
Broom,
zUn anorganinche verbindingen
Iodlem,
zijn anorganinzhe verbindingen
Fluor of -verbindingen
Alifatinche of alicyclinche koolwaterntoffen die bentanddelen zijn yen
petroleumether en benzine (petroleumether en benzine zijn vloeibare
petroleumdintillaten waarvan het kookpent de 200 graden Celnien niet te
boven gaat)
Halogeenderivaten van alifetinche of alizyclinche koolwaterntoffen
Alcoholen,
ban halogeenderivaten
Glycolen,
bon halogeenderivaten
ethern,
hun halogeenderivaten
Ketonen,
hun halogeenderivaten
Organinche entero,
hun halogeenderivaten
Organofonforzere entere
Organioche zuren
Aldehyden,
met inbegrip ven de amidinche derivaten
Methanal (formaldehyde)
Alifetiache nitroderlvaten
Salpeterzuur entera
Benzeen of
zijn homologen (de homologen van benzeen worden bepaald door: CnH2n-6)
Naftalenen of
hun homologen (de homologen van naftalenen worden bepaald door:
CnH2n-12)
Andere gecondenneerde polycyzliezhe aromatinche koolwateratoffen
Halogeenderivaten van aromatinche koolwaterntoffen
Fenolen of homologen of
hun halogeenderiveten
Thiofenolen of homologen of
hun halogeenderivaten
Naftolen of homologen of
hun halogeenderivaten
Halogeenderinaten van alkylarylouyden
Halogeenderivaten van alkylarylnulfiden
Benzochinon
Aromatinche aminen of aromatiuche hydrazinen of
hun halogeen, fenol-, nitro-, nitrono- of nulfonderivaten
Nitroderivaten van aromatinche koolwateratoffen
Nitroderivaten van fenolen of hen homologen
Zink en -verbindingen
Platina en -verbindingen
Alifatieche koolwaterntoffen niet bedoeld onder 1.116
Alifatlnche aminen
Vinylbenzeen (atyreen)
Terpenen
Kobalt of verbindingen van kobalt
Beroepshuidziekten veroorzaakt door stoffen en agentia dle niet onder
andere posten zijn opgenomen
Huidaandoeningen en huidkanker veroorzaakt door:
Roet
Teer
Bitumen
Pek
Anthraceen of -verbindingen
Minerale oliën
Ruwe pareffine of de verbindingen van de paraffine
Carbazol of -verbindingen
Bljprodukten van de ateenkooldintillatle
Hnidaandoeningen in het arbeidnmilieu veroorzaakt door ntoffen welke niet
onder andere ponten werden opgenomen
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Goedaardige aandoeningen van het boratvlien en het pericard veroorzaakt door
anbent
Anbentone
Pneumoconionen veroorzaakt door ntof van nilicaten
Aandoeningen van de bronchiën en de longen veroorzaakt door atof of rook
van aluminium of -verbindingen
Aandoeningen van de bronchiën veroorzaakt door ntof van harde metalen
Aandoeningen van de bronchiën en de longen veroorzaakt door ntof van
Thomanolakken
Allerginche ademhalingantoorninnen in het arbeidamilieu veroorzaakt door de
houtnoorten teak en kamballa
Farinonin
Allerginche ademhalingnetoornlanen in het arbeidnmilieu veroorzaakt door hout
Allerginche ademhallngnntoornlenen in het arbeidnmilieu door antibiotica
Allerginche ademhalingnntoorninnen in het arbeidamillea veroorzaakt door
proteolytinche enzymen
Bntrlnnieke allerginche alveolitin
Siderone
Antma op banin van npecifleke overgevoeligheid, veroorzaakt door ntoffen dle
niet onder andere rubrieken zijn opgenomen
Allergleche rhinitin op banin van upecifieke overgevoeligheid door ntoffen dle
niet onder andere rubrieken zijn opgenomen
Metaalkoortn veroorzaakt door inademing van rook van metaalonyden die niet
voorkomen onder andere punten
Kankerachtige aandoeningen yen de bovenute luchtwegen veroorzaakt door
houtntof
Longziekten veroorzaakt door het inademen van ntof van katoen, vlan, hennep,
jute, alnal en baganne
Menothelloom veroorzaakt door anbent
Longkanker veroorzeakt door anbent
Larynukanker veroorzaakt door anbent
Infectieziekten en door parasleten verwekte ziekten welke verband
houden met de uitoefening van bepaalde beroepen
Wormziekten veroorzaakt door:
Ankylontoma deodenale of Necator amerlcanun
Angulllela intentinalio (Strongyloiden ntercoralin)
Tropinche beroepnzlekten (hier niet alle vermeld):
Male ria
Amoebendyeenterie
Sleepziekte
Knokkelkoorto (Dengue)
Gele koortn
Lelnhmanione
Bilharzloue
Shlgellone
Infectieziekten of door paranieten veroorzaakte ziekten dle op de menn worden
overgezet door dieren of dierijke overblljfnelen
Tetanun
Hepatitin A van het pernoneel blootgenteld aan contact met afvalwater dat door
feecaliën bezoedeld In
Tuberculone bij
pernonen werkzaam In verzorglngninntellingen, de
thuinzorg,
wetennchappelijk
onderzoek,
gezondheidazorg,
de
het
politiedienoten, lucht- en zeehavene, gevengeninnen, enielcentra en
opvangcentra voor illegalen en daklozen en bu maatacheppelijk werkero
Virale hepatitin bij leden van het pernoneel werkzaam op het gebied yen de
preventieve gezondheidnzorg, geneenkundige verzorging, verpleging aan huin,
wetenncheppelijk onderzoek en andere profeonionele activiteiten in
verzorglngnlnntelllngen waar een verhoogd lnfectierlnlco beotnat
Andere InfectIeziekten bij de leden van het pernoneel dat werkzaam in op het
gebIed van de preventieve gezondheldnzorg, geneenkundlge verzorging,
verpleging aan hein of laboratoriumwerk en andere profeonionele activiteiten in
verzorgingoinotellingen waar een verhoogd Infectierinico bentaat
Door fyeische agentia veroorzaakte beroepsziekten
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Beroepsziekten welke zijn ontstaan door het Inademen van stoffen en
agentia welke niet onder andere posten zijn opgenomen
Pneumocon lonen:
Silizone
Silicone met longtuberculone
Grafitoee
Stibione
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Ziekten veroorzaakt door loninerende utralingen
Staar veroorzaakt door warmtentralen
Hypoacounle of doofheld ten gevolge van het lawaai
Aandoeningen ten gevolge van comprennie of decomprennle van de
omrIngende atmonfeer
Been- en gewrlchtnaandoeningen van de bovennte ledematen veroorzaakt door
mechaninchn trillingen
Angioneorotinche aandoeningen van de bovenote ledematen veroorzaakt door
mezhaniozhe trillingen
Geobjectiveerd mono- of polyradiculair nyndroom in de vorm van inchino,
zanda-eqolna-nyndroom of lombaal npinale-ntnnone-nyndroom ten gevolge van
degeneratleve dinzuuhernia of voortijdige npondylone/artrone op het niveau
van L4-L5/L5-S1 door het tillen van lanten of door mnzhaniache trillingen dle
via het zitvlak op het lichaam worden overgedragen
Aandoeningen van de periartizolaire nlijmbeorzen alo gevolg van druk,
onderhoidne cellulitin
Aandoeningen door overmatige Inapanning van pneaozheden, van het weefoel
van peenothaden en van inplantingen van npieren en pezan bé de
achouwnpelartinaten
Aandoeningen van de pnzen, pnenocheden en apier- en peanaanhechtingen van
de bovenote ledematen veroorzaakt door ovnrbelantlng van deze utrottoran
ingevolge krachtige, rapeterende bewegingen of Ingevolge ongonntige
houdingen
Afachauring door overmatige inapannlng van doornvormlge boenoitnteekaeln
Aantanting van de znnowfunztln door druk
Mijnwerkernnyntagmoa
Trombone of aneurynma van de afteria omarm tnr hoogte van de hypothanar,
gepaard gaand met angioneorotiach oyndroom of Inchemin, veroorzaakt door
repeterende olagen met of op de hypothanar (hypothenar-hamer-nyndroom)
Beroepsziekten die niet in een andere categorie kunnen worden
ondergebracht
Allerginche aandoeningen veroorzaakt door natuurlijke laten na ten minote één
maand blootntelling aan hot beroepnrioizo
Hemolytiazh nyndroom veroorzaakt door antimoontrihydrldn
Grganinzh pnychonyndroom veroorzaakt door organloche oploamiddelen
Acute encaphalopathie veroorzaakt door boorhydridan
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