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Voorwoord

De wet van 29 december 1990 houdende sociale bepatingen heeft
een artikel 30bis ingelast in de wetten betreffende de
schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni
1970. Daardoor kunnen ook ziekten die niet voorkomen op de lijst
van erkende beroepsziekten onder bepaalde voorwaarden
aanleiding geven tot schadeloosstelling. Vereist is dat de ziekte op
een determinerende en rechtstreekse wijze het gevolg is van de
beroepsuitoefening. Deze regeling noemt men het “open systeem”.

Er bestaat een fundamenteel verschil tussen het open systeem en
het lijstsysteem. In het lijstsysteem geldt er een wettelijk vermoeden
van oorzakelijk verband tussen de ziekte en de blootstelling aan het
beroepsrisico van die ziekte. In het open systeem daarentegen rust
de bewijslast met betrekking tot het oorzakelijk verband volledig op
de aanvrager.

Om een consequente toepassing van de nieuwe wetsbepaling te
verzekeren heeft het Fonds voor Beroepsziekten een interpretatie
ontwikkeld van de causaliteitsvereiste en van het begrip “ziekte” in
het open systeem. Met deze brochure willen wij op de eerste plaats
bekendheid geven aan deze interpretaties en aan de medische
overwegingen die daarbij van belang zijn.

Intussen heeft het Fonds voor Beroepsziekten al heel wat ervaring
opgedaan met dit nieuwe systeem. Sommige aandoeningen bleken
voor erkenning in aanmerking te komen, andere niet. Meer dan de
helft van de aanvragen die tot nu toe in het open systeem werden
ingediend heeft evenwel betrekking op degeneratieve aandoeningen
van de lendenwervelzuil bij personen die rugbelastend werk
uitvoeren. Gelet op de omvang van deze groep en niettegenstaande
de bewijslast terzake op de aanvrager rust, werd er binnen de
instelling een wetenschappelijke literatuurstudie uitgevoerd om meer
klaarheid te verkrijgen omtrent het mogelijk causaal verband tussen
statische en/of dynamische belasting van de rug en degeneratieve
aandoeningen van de lumbale wervelzuil.
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Ter illustratie en bij wijze van voorbeeld worden de besluiten van
deze studie eveneens in deze brochure weergegeven. Ook
vermelden wij het advies dat de Technische Raad terzake heeft
verleend, en delen we de beslissing mee die in deze
aangelegenheid door het Beheerscomité werd genomen.

Tenslotte vestigen wij er de aandacht op dat het bovendien onze
bedoeling is om te gelegener tijd de resultaten van de studies die
momenteel met betrekking tot andere aandoeningen in het kader
van het open systeem verricht worden, te publiceren.

Wij danken al diegenen die hun deskundige medewerking hebben
verleend aan het tot stand brengen van deze brochure.

J. China K. Van Damme
Administrateur-generaal Voorzitter van het Beheerscomité
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DEEL 1

HET OPEN SYSTEEM
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1 Inleiding

De schadeloosstelling voor beroepsziekten in de privé-sector wordt
geregeld door de wetten betreffende de schadeloosstelling voor
beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970.

Aanvankelijk konden alleen ziekten die ingeschreven waren op de
lijst van de erkende beroepsziekten aanleiding geven tot
schadeloosstelling.

Deze regeling noemt men het “lijstsysteem”.

De wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen (B.S.
9 januari 1991) heeft hierin verandering gebracht. Door artikel 100
van voornoemde wet wordt er een artikel 30bis in de gecoördineerde
wetten ingevoegd. Dit artikel bepaalt dat de ziekte die niet voorkomt
op de lijst van de erkende beroepsziekten maar die op een
determinerende en rechtstreekse wijze het gevolg is van de
beroepsuitoefening onder de door de Koning bepaalde voorwaarden
eveneens aanleiding geeft tot schadeloosstelling.
Het bewijs van het oorzakelijk verband tussen de ziekte en de
blootstelling aan het beroepsrisico van deze ziekte valt ten laste van
het slachtoffer of zijn rechthebbenden.

Artikel 101 van voornoemde wet van 29 december 1990 vult artikel
32 van de gecoördineerde wetten aan en bepaalt meer specifiek dat
het slachtoffer of zijn rechthebbenden bovendien het bewijs moeten
leveren dat het slachtoffer gedurende zijn beroepsuitoefening aan
het beroepsrisico was blootgesteld.

Deze regeling noemt men het “open systeem”.

Het essentieel verschil tussen beide systemen ligt in de bewijslast.

Het lijstsysteem houdt in dat er bij koninklijk besluit een lijst wordt
vastgesteld van beroepsziekten die aanleiding geven tot
schadeloosstelling. Deze lijst bevat ongeveer 140 schadelijke
producten en ziekten en kan ingedeeld worden in vijf grote groepen,
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namelijk de beroepsziekten veroorzaakt door scheikundige agentia,
de huidziekten, de longaandoeningen, de infectieziekten en de
ziekten veroorzaakt door fysische agentia. Voor die ziekten bestaat
er een onweerlegbaar wettelijk vermoeden van oorzakelijk verband
tussen de ziekte en het beroepsrisico. De aanvrager dient enkel het
bewijs van de ziekte en de blootstelling aan het beroepsrisico te
leveren.

In het open systeem kan ook schadeloosstelling worden verkregen
voor ziekten die niet op de lijst van de erkende beroepsziekten
voorkomen, maar die op een determinerende en rechtstreekse wijze
het gevolg zijn van de beroepsuitoefening. Voor deze ziekten moet
de aanvrager niet alleen de ziekte en de blootstelling aan het
beroepsrisico bewijzen, maar ook het oorzakelijk verband tussen
beide. De twee systemen samen worden omschreven als het
“gemengd systeem”.

2 De causaliteitsvereiste

In zijn vergadering van 9 maart 1994 keurde het Beheerscomité de
hierna volgende richtlijnen goed i.v.m. de interpretatie van de
causaliteit en de medische benadering van het causaal verband in
het kader van artikel 30bis van de gecoördineerde wetten.

2.1 Interpretatie van de causaliteit

2.1 .l Oo een rechtstreekse en determinerende wijze

a. Met de term “rechtstreeks” wordt bedoeld dat het oorzakelijk
verband tussen beroepsuitoefening en ziekte vrijwel zeker
moet zijn. Er mag nauwelijks twijfel bestaan over de werkelijk
causale rol van de beroepsuitoefening. Mogelijkheden of
geringe waarschijnlijkheden volstaan niet. De kans dat de
aandoening zich ook zonder de beroepsblootstelling zou
hebben gemanifesteerd moet verwaarloosbaar klein zijn. De
schadelijke invloed van de beroepsuitoefening moet zo
duidelijk zijn, dat het niet meer redelijk zou zijn aan die invloed
te twijfelen.
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b. Met de term “determinerend” wordt bedoeld dat de
beroepsuitoefening de werkelijk bepalende, overwegende,
beslissende of doorslaggevende oorzaak van de ziekte dient
te zijn. Monocausaliteit wordt niet vereist, wel dat de oorzaak
in kwestie het zwaarst doorweegt. Het volstaat niet dat de
beroepsuitoefening slechts een toevallige, uitlokkende of licht
verergerende rol heeft gespeeld.

C. Een “redelijke twijfel” mag in het open systeem nieJ in het
voordeel van de aanvrager worden geïnterpreteerd,
aangezien het in principe steeds aan het slachtoffer is om de
bewijzen te leveren dat de schade het gevolg is van de
oorzaak gedekt door de verzekering.

2.1.2 De omschriivina van het beroerxrisico

a. Op grond van artikel 30bis kunnen enkel die ziekten
aanleiding geven tot schadeloosstelling, waarvan het risico
inherent is aan het beroep en waaraan bepaalde werknemers
meer zijn blootgesteld dan de rest van de bevolking. Het
risico moet aanwezig zijn, niet als een toevallige bedreiging,
maar als een min of meer constant gevaar. Een werknemer
die een ziekte toevallig op zijn werk oploopt, zonder dat zijn
arbeid een verhoogd risico met betrekking tot die ziekte
meebrengt, is niet blootgesteld aan een beroepsrisico, maar
enkel aan de gewone risico’s van het dagelijks leven. Een
beroepsrisico is derhalve aanwezig, indien de blootstelling aan
de schadelijke invloed inherent is aan de beroepsuitoefening
en beduidend groter is dan in de algemene bevolking, en
indien deze blootstelling, volgens de algemeen aanvaarde
medische inzichten van aard is om de ziekte te veroorzaken.’

Deze interpretatie werd intussen in nagenoeg identieke bewoordingen
opgenomen in de beroepsziektewet en geldt sindsdien zowel voor het open
systeem als voor het ldstsysteem (art. 32, tweede lid, Beroepsziektewet,
zoals gewijzigd door art. 38 van de Wet houdende sociale en diverse bepa-
lingen van 21 december 1994, B.S., 23 december 1994).
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b. Wahneer een werknemer een ziekte vertoont, die op een
rechtstreekse en determinerende wijze veroorzaakt is door
de beroepsuitoefening, alhoewel het niet mogelijk is de
preciese aard van het causale agens te identificeren, is
desalniettemin voldaan aan de causaliteitsvereiste van artikel
30bis.

2.1.3 De schadetoerekening

Indien een bestaande ziekte in belangrijke mate wordt verergerd
door een ziekte in de zin van artikel 30bis,  komt in principe de
gehele schade voor schadeloosstelling in aanmerking. Hetzelfde
geldt wanneer een ziekte in de zin van artikel 30bis wordt
verergerd door laattijdige gevolgen of verwikkelingen. De
schadetoerekening dient evenwel tot redelijke grenzen beperkt te
blijven : de band met de erkende ziekte moet steeds duidelijk en
onbetwist zijn.

2.2 De medische benadering van het causaal verband

Het bewijs van een causaal verband tussen 2 gebeurtenissen mag.
niet het resultaat zijn van de vaststelling van een chronologische
volgorde, maar moet geschraagd zijn op de berekening van
waarschijnlijkheden, vertrekkende van wetenschappelijke en
epidemiologische gegevens.

Om de waarschijnlijkheid van een oorzakelijk verband op medisch
gebied te kunnen aanvaarden, is het noodzakelijk dat er een
logische methode gevolgd wordt en de deskundige kan zich
achtereenvolgens drie vragen stellen :

Eerste vraag : “can  it occur?“. Met andere woorden men moet op
sceptische wijze de medische haalbaarheid nagaan. De
hypothese van een causaliteit die wordt voorgesteld, moet
compatibel zijn met de medische kennis van de huidige tijd. De
voorgestelde theorie van causaal verband moet wetenschappelijk
aantoonbaar en verantwoordbaar zijn.
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Indien de eerste vraag negatief moet beantwoord worden, zijn de
volgende vragen overbodig, en is een causaal verband op
voorhand uitgesloten.

Tweede vraag : “does it occur?“. Eenmaal de theoretische
mogelijkheid is aangetoond, moet getoetst worden of de theorie
zich ook in de praktijk realiseert. Met andere woorden men moet
in de medische literatuur nagaan of er reeds gevallen beschreven
zijn die compatibel zijn met de voorgestelde theorie. De
literatuurstudie moet zo volledig mogelijk zijn. Hier worden de
argumenten gesitueerd die gebonden zijn aan de wetten van de
wetenschappelijke epidemiologie’  :

1. De invloed van de statistische associatie

Bepaalde associaties tonen het bestaan van een statistische
afhankelijkheid tussen twee gebeurtenissen aan, maar
impliceren niet noodzakelijk het bestaan van een causaal
verband.

2. De specificiteit

1. De specificiteit van de oorzaak.

Idealiter zou een gegeven gevolg een unieke oorzaak
hebben.

2. Specificiteit in het gevolg.

Idealiter zou een gegeven oorzaak een uniek gevolg
hebben.

Susser M. What is a cause en how do we know one? A grammar for
pragmatic epidemiology. American Journal of Ëpidemiology
1991; 133:635-648.
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3. De bestendioheid  (consistom:y)

Het verband oorzaa~gcvolfr  IIIOC~~ bij  herhaling  in de studies
terug te vinden zijn. Hot Ittrromeen  moet reproduceerbaar
zijn en hetzelfde VWI~WNI  factor/ziekte  moet bij de
verschillende bevolkit~cl:;!11I)c!pen  en onder verschillende
voorwaarden (survivabilily  ;rr~t replicability)  terug te vinden
zijn.

4. Predictive Performance?

De causale hypothese rlit!lc!workt  vanuit het waargenomen
verband moet de detluc:tr~~ toelaten van een nog niet
beschreven gebeurtenis th~ tlet gevolg  zou zijn van de
initiële associatie.

5. De coherentie

Er moet overeenstemilllll!1  Rijn tussen het hypothetisch
oorzakelijk verband en dl!  Iltli(iige kennis.

Men beschouwt :

. de theoretische cohc:rontfe,  d.w.z. de compatibiliteit
met de bestaande Ilrc!orieen;

. de feitelijke coherentie!,  dw.z. de compatibiliteit met de
bekende feiten;

. de biologische coherentie, d.w.z. de compatibiliteit met
de biologische kennis;

. de statistische coherenlic,  d.w.z. de compatibiliteit met
de statistische wetten (verband dosis/respons).

Opnieuw zal indien de tweede vraag negatief moet
beantwoord worden (geen gevallen in de literatuur bekend)
het causaal verband verworpen moeten worden.
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Derde vraag : “did it occur?“. Mag men inderdaad het individuele
geval volledig gelijk stellen met de hierboven gevonden gevallen
als toepassing van de voorgestelde theorie? Met andere woorden:
het onderzoek naar de feiten. Belangrijk zijn de juiste
beschrijvingen van de aard, het type, de lokalisatie van het letsel;
ook en zeer belangrijk is het tijdsinterval tussen oorzaak en het
gevolg; en tenslotte het verschijnen van zogenaamde
“brugsymptomen”. Het zijn symptomen die in feite aanwezig
waren gedurende het tijdsinterval tussen de oorzaak en de
eindpathologie, en als dusdanig een brug vormen tussen beide.

Pas indien de derde vraag positief kan beantwoord worden, mag
het indiv idueel  causaal  verband als een medische
waarschijnlijkheid worden aanvaard.

3 Het begrip “ziekte”

Het Beheerscomité heeft in zijn vergaderingen van 9 november
1994 en 9 december 1994 beslist dat de “ziekten“ die
beantwoorden aan alle voorwaarden bepaald in artikel 30bis van
de gecoördineerde wetten, en de “beroepsziekten” bedoeld in
artikel 30 van deze wetten, op dezelfde wijze moeten vergoed
worden.

In zijn vergadering van 10 mei 1995 heeft het Beheerscomité de
volgende definitie van het begrip “ziekte”, zoals bedoeld in artikel
30bis van de gecoördineerde wetten, goedgekeurd :

“Er is sprake van een ziekte, in de zin van art. 30bis van de
gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor
beroepsziekten, wanneer de getroffene een objectief vast te stellen
abnormale lichamelijke of psychische toestand vertoont, die een
medische behandeling noodzakelijk maakt, en/of  aanleiding geeft
tot arbeidsongeschiktheid, en/of  het overlijden veroorzaakt”.

Dit betekent dat, meer specifiek wat betreft de voorwaarde van
bewijs van aantasting door een “ziekte”, de “bedreigde personen”,
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zoals bedoeld in artikel 37 van de gecoördineerde wetten (tijdelijke
of definitieve stopzetting van de beroepsactiviteit) niet voldoen aan
het begrip “ziekte” zoals dit door het Beheerscomité gedefinieerd
werd.
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4 De Commissie Open Systeem

De aanvragen die bij het Fonds voor Beroepsziekten worden
ingediend op basis van artikel 30bis van de beroepsziektewetten
worden onderzocht door een speciaal daartoe opgerichte
“Commissie Open Systeem”, waarin zowel ambtenaren van het
Fonds als leden van de Technische Raad zitting hebben.

De meest uiteenlopende pathologieën worden aan de Commissie
ter beoordeling voorgelegd. Ter illustratie geven we de verdeling
volgens ziekte van de aanvragen om schadeloosstelling die in
1996 op grond van art. 30bis bij het Fonds werden ingediend
(Tabel 1).

Tabel 1. Verdeling volgens pathologie van de aanvragen om
schade!;&stelling  in het open systeem, 1996.

Ziekten van de bloedvormende organen
Carpal-tunnel-syndroom
Huidziekten
Neus-, keel- en oorziekten (uitgez. doofheid)
Ziekten van het ademhalingssysteem
Ziekten van de beenderen, de gewrichten en de
tussenwervelschijven
Tendinitis
Ziekten van de bloedvaten
Algemene ziekten (infectieziekten, nier- en zenuw-
ziekten die niet onder andere rubrieken voorkomen)
Oogziekten
Andere ziekten

7
3
4

12
79

331
168

5

17
5

25

Totaal 656

De Commissie onderzocht in 1996 in het totaal 789 dossiers. Dit
gaf aanleiding tot 44 erkenningen en 726 afwijzingen. Negentien
beslissingen werden in beraad gehouden. De verdeling van de
erkende gevallen over de verschillende pathologieën wordt
weergegeven in Tabel 2.
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Tabel 2. Verdeling volgens pathologie van de erkenningen in het
open systeem, 1996.

Neus-, keel- en oorziekten (uitgez. doofheid
Rhino-conjunctivitis bij een bloemist

Ziekten van het ademhalingssysteem
Latex-astma
Astma door konijnehaar

Ziekten van de beenderen, de gewrichten en de
tussenwervelschijven
Artrose van de schouder door chronische overbelasting
Artrose van de elleboog door chronische overbelasting
Artrose van de vingers door chronische overbelasting

Tendinitis door repetitieve bewegingen of chronische
overbelasting
van de schouders
van de pols en de vingers
van de elleboog

Ziekten van het hart en van de bloedvaten
Trombose van de arteria ulnaris ten gevolge  van
herhaalde microtraumata bij een bandwerker

Totaal

1

4
1

2
1
2

4
8

20

1

44

De niet erkende gevallen hadden voornamelijk betrekking op
aanvragen voor tendinitis (93) en ziekten van de beenderen, de
gewrichten en de tussenwervelschijven (571).
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DEEL 2

RUGKLACHTEN EN

RUGBELASTEND WERK
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1 Inleiding

Van de aanvragen die bij het Fonds voor de Beroepsziekten in het
het open systeem worden ingediend, hebben een zeer groot aantal
betrekking op degeneratieve aandoeningen van de
lendenwervelzuil bij personen die rugbelastend werk uitvoeren.
Aan deze problematiek werd een uitvoerige studie gewijd waarvan
de voornaamste resultaten hierna zijn opgenomen.

Daar in het open systeem niet alleen aanvragen met betrekking tot
voornoemde aandoeningen worden ingediend, zijn momenteel ook
andere studies in uitvoering. De resultaten ervan zullen later
eveneens in brochures worden bekend gemaakt.
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2 Statische enlof dynamische belasting van de rug en
degeneratieve aandoeningen van de lumbale wervelzuil -
Epidemiologische benadering

Veel soorten arbeid gaan gepaard met statische enlof  dynamische
belasting van de lumbale wervelzuil  (lendenwervelzuil): bukken,
tillen, zware lasten dragen, zware arbeid verrichten, enz.
Anderzijds zijn degeneratieve aandoeningen van de lumbale
wervelzuil zoals artrose. discushernia en ischias, zeer verspreid in
de bevolking, ook bij mensen die geen rugbelastend werk
uitvoeren. In deze situatie rijst de vraag of en zo ja, in welke mate.
zulk rugbelastend werk zou kunnen bijdragen tot het optreden van
degeneratieve aandoeningen van de lumbale wervelzuil.

Om deze vraag te beantwoorden heeft Professor R. LAGASSE.
epidemioloog er voorzitter van de Ecole de Santé Publique van de
ULB, in opdracht van het Fonds voor Beroepsziekten een grondige
studie uitgevoerd van de wetenschappelijke literatuur die de laatste
twintig jaar in heel de wereld werd gepubliceerd met betrekking tot
dit onderwerp.

l *****

De studie steunt op 1500 wetenschappelijke artikels, waarvan er
300 grondig werden geanalyseerd.

De wetenschappelijke waarde van de belangrijkste onderzoeken
werd beoordeeld aan de hand van de eisen die heden ten dage .
worden gesteld inzake epidemiologie en statistiek:

waarde van de bestudeerde populatie (steekproefgrootte in
verhouding tot het aantal onderzochte variabelen, keuze van .
de controlegroep)
correcte omschrijving van de beroepsblootstelling en van de
bestudeerde klachten en stoornissen
bespreking van mogelijke selectie- en observatiebias
al dan niet uitschakelen van verstorende variabelen zoals
leeftijd, roken, psychologische factoren, enz.
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De analyse van de in aanmerking genomen studies wordt
aangevuld met een commentaar bij de methodologie en de
verkregen resultaten.

De hiernavolgende tekst bevat de voornaamste resultaten van de
studie van Prof. Lagasse. De volledige tekst kan worden verkregen
op het volgende adres:

Fonds voor Beroepsziekten
Documentatiedienst
Sterrenkundelaan 1

1210 BRUSSEL
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2.1 De analytisch-epidemiologische benadering - algemene
beschouwingen

Het grote verschil tussen de epidemiologische en de klinische
aanpak berust op het feit dat de klinische geneeskunde zich
toelegt op individuele gevallen om geïndividualiseerde diagnose-
en/of behandelingsstrategieën op te stellen ten einde de
gezondheid van de betrokken individuen te verbeteren of te
vrijwaren, terwijl de epidemiologie groepsgegevens aanwendt om
het gezondheidsniveau van de bevolking te handhaven of te
bevorderen, in het bijzonder door middel van collectieve
preventiestrategieën. Causaal onderzoek is enkel mogelijk dankzij
het verzamelen van voldoende talrijke en homogene gegevens.

Wanneer men evenwel de conclusies van een collectieve
benadering wil toepassen op individuele gevallen, rijzen er
moeilijkheden. Epidemiologisch onderzoek tracht de “oorzaken” of
tenminste de risicofactoren te ontdekken die samenhangen met
bepaalde gezondheidsproblemen. De collectieve aanpak is
noodzakelijk, omdat men al zeer vroeg tot de vaststelling is
gekomen dat causaliteit NOOIT met zekerheid kan worden
aangetoond in een individueel geval.

“In een individueel geval zijn we nooit in staat een dwingend of
noodzakelijk verband te ontdekken, noch enige kwaliteit die de
oorzaak met haar effect verbindt en die het laatste tot het
onvermijdelijke gevolg van het eerste maakt. In een individueel
geval stellen wij eenvoudigweg vast dat het ene inderdaad volgt op
het andere.” (Hume)

Het basismodel komt bijgevolg overeen met figuur 1. Om het
oorzakelijk verband te kunnen vaststellen tussen een risicofactor
en een letsel steunt de epidemioloog vooral op de sterkte van de
samenhang, weergegeven door het relatieve risico (RR) in
cohorte-studies. Zijn overtuiging wordt gesterkt door het bestaan
van een dosis-effect-relatie die bijvoorbeeld aantoont dat de
frequentie van het letsel (de incidentie)  groter is naarmate de
blootstelling toeneemt. In dit verband moeten we eraan herinneren
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dat statistische toetsen (die een schatting geven van de alfa-fout)
helemaal geen informatie verschaffen over de sterkte van de
samenhang; zij dienen enkel om de waarschijnlijkheid te testen dat
de samenhang het resultaat is van toeval.

Tevens moeten we opmerken dat in gevallen-controles-
onderzoeken noch de incidentie,  noch de prevalentie van de
bestudeerde gezondheidsparameters bekend is; deze
onderzoeksopzet stelt ons enkel in staat een verhouding van de
proporties te berekenen (“odds ratio”), volgens de formule ad/bc  in
een contingentietabel met vier cellen. De odds ratio (OR) is tevens
de enige epidemiologische indicator die kan berekend worden in
multivariaat-analyses met multilogistische regressie, zelfs indien de
gegevens die in de analyse worden gebruikt voortkomen uit een
cohorte-onderzoek. De OR vormt een goede benadering van het
rr%ieve risico, indien tenminste aan drie voorwaarden is voldaan:
de ziekte moet “voldoende weinig frequent” zijn, de bestudeerde
gevallen moeten representatief zijn voor de theoretische
verzameling van zieke personen, en de controles moeten
representatief zijn voor de theoretische verzameling van gezonden.
Voor de problematiek die verder aan bod komt is het belangrijk te
beklemtonen dat wanneer de ziekte frequent voorkomt, de OR een
overschatting oplevert van het RR, en dit des te meer naarmate de
ziekte frequenter is in de algemene bevoiking. We zullen verder
zien dat rug- en lendenpijn vaak voorkomt. In onderzoeken die het
voorkomen van rugpijn (“back pain”)  of andere frequente
sypmtomen bestuderen, is de OR dus geen valide noch
nauwkeurige parameter om de differentiële risico’s te beoordelen
die met de verschillende onderzochte blootstellingen
samenhangen, dit in tegenstelling tot studies die andere
indicatoren nagaan, zoals discushernia of ischiasklachten.
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Figuur 1. Basismodel van de analytische epidemiologie.

Het relatieve risico is dus een centraal begrip in het
epidemiologisch causaal onderzoek. Dit cijfer stelt het risico (de
incidentie,  soms - benaderend - de prevalentie) bij de
“blootgestelden” voor, in verhouding tot het risico bij de “niet-
blootgestelden”, die dienst doen als controles. We geven een
praktisch voorbeeld: veronderstel 2000 onderzochte personen,
verdeeld zoals weergegeven in tabel 1. Het risico bij de
“blootgestelden” bedraagt 600 op 1000 en bij de “niet-
blootgestelden” 500 op 1000. De verhouding tussen beide risico’s,
of het relatieve risico, bedraagt 1,2. (In dit voorbeeld is de chi’-
waarde gelijk aan 20,2, wat overeenstemt met een alfa-waarde
van 0,000007.)
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Tabel 1. Voorbeeld van een cohortestudie met een relatief risico
van 1,2

Letsel
(“incidente
gevallen”)

Geen letsel Totaal

Blootgesteld

Niet
blootgesteld

600 400 1000

500 500 1000

Dit is een voorbeeld van een zwakke samenhang, die evenwel niet
aan het toeval kan worden toegeschreven, gezien de hoge waarde
van de chi’-toets.  De gevolgen van deze vaststelling voor wat men
noemt de “etiologische risicofractie” (ERF) zijn bijzonder
interessant. Deze fractie wordt berekend met de formule
ERF = 1 - lA?R.
Tabel 2 toont mooi het rechtstreekse verband tussen RR en ERF.

Tabel 2. Relatief risico en etiologische risicofractie

.
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De ERF geeft het aandeel weer van de “gevallen” bij de
blootgestelden die kunnen worden “toegeschreven” aan de
blootstelling. In de problematiek die hier aan bod komt bedoelen
we met de “echt positieven” (EP) die gevallen die kunnen worden
beschouwd als zijnde van beroepsoorsprong. Daarentegen
bedoelen we met “vals positieven” (VP) die gevallen, die ook
zonder beroepsblootstelling de bestudeerde aandoening zouden
hebben ontwikkeld. Figuur 2 geeft een grafische voorstelling van
de verhouding tussen “echt positieven” en “vals positieven” in drie
situaties, namelijk: RR = 1, RR = 1,14  en RR = 1,33.

Figuur 2.
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2.2 De analytisch-epidemiologische benadering, toegepast op de
mogelijke invloed van statische enlof dynamische belasting op het
ontstaan van degeneratieve aandoeningen van de lumbale werverzuil

Het probleem dat ons hier interesseert is bijzonder ingewikkeld
omdat talrijke factoren van belang zijn. Deze factoren worden
schematisch weergegeven in figuur 3.

Figuur 3. Toepassing van het etiologisch  model op de mogelijke
invloed van statische en/of  dynamische belasting op het ontstaan
van degeneratieve aandoeningen van de lendenwervelzuil
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Er rijzen drie soorten moeilijkheden:

- moeilijkheden m.b.t. de aard van het letsel (de ziekte);
- moeilijkheden m.b.t. de aard van de blootstelling;
- moeilijkheden m.b.t. het verband tussen blootstelling en ziekte

én m.b.t. het soort studies dat is uitgevoerd om dit verband te
onderzoeken.

De ziekte waar het om gaat wordt vaak omschreven als “lage-
rugpijn”, een bij uitstek aspecifiek symptoom. Daarbij komt nog de
zwakke samenhang tussen klinische symptomen (pijn, klachten,
klinisch onderzoek, . ..) en de bevindingen.bij onderzoeken die de
aanwezigheid van discusdegeneratie of lumbale artrose objectief
kunnen aantonen. Voor meer bijzonderheden verwijzen we naar
de inleiding van ons onderzoeksverslag dd. 20 oktober 1996,
bestemd voor het Fonds voor Beroepsziekten (Lagasse, 1996a).
De extreem hoge frequentie van rugklachten wordt geïllustreerd in
het eerste deel van het rapport (afdeling 1.1.). De veelheid aan min
of meer bewezen risicofactoren,, zowel professionele als
extraprofessionele, brengt mee dat het in wezen over een
multifactoriële aandoening gaat (afdeling 1.2.).

Het tweede deel van het onderzoeksverslag spitst zich toe op de
wetenschappelijke literatuur over de mogelijke invloed van
dynamische enlof statische belasting van de wervelzuil op het
optreden van lumbale discushernia en ischias. Uit het eerste deel
.was immers gebleken dat het merendeel van de geanalyseerde
studies een weinig nauwkeurige omschrijving gaven van de
vastgestelde ziektetoestanden en dat de meeste zich beperkten tot
te vage noties, zoals lage-rugpijn, soms gepaard met ischiaspijn.

We opperden de hypothese dat, precies wegens het gebrek aan
een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van het onderzochte
verschijnsel, deze onderzoeken er niet in slaagden een sterke
samenhang aan te tonen met de incidentie,  zodat er geen
duidelijke en overtuigende conclusies konden aan verbonden
worden. Lagerugpijn (“low back pain,  back pain”) omvat inderdaad
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een veelheid van uiteenlopende pathologieën, gaande van zuivere
functiestoornissen tot degeneratieve letsels, die dank zij nieuwe
beeldvormingstechnieken kunnen worden aangetoond. Meer dan
waarschijnlijk zijn de etiologische factoren van deze aandoeningen
geheel of gedeeltelijk verschillend. De studie van deze factoren in
zulk een weinig homogeen geheel kan niet anders dan verwarring
meebrengen, met als gevolg een onderschatting van de werkelijke
invloed van sommige etiologische factoren op meer specifieke
aandoeningen, zoals bijvoorbeeld lumbale discushernia.

Afdeling 4 van het tweede deel van het onderzoeksverslag belicht
in detail dit facet van de probleemstelling, door middel van een
systematische bespreking van de studies die de voorbije 20 jaar
over dit onderwerp verschenen zijn. Het selectiecriterium was zeer
ruim: alle studies werden in aanmerking genomen waarin een
epidemiologische analyse werd gemaakt van, enerzijds, het
voorkomen van lumbale discushernia en/of  ischiasklachten, en,
anderzijds, de mogelijke invloed van beroepsarbeid. Ondanks dit
ruime criterium heeft het bibliografisch opzoekingswerk maar een
teleurstellend aantal studies opgeleverd die relevante conclusies
bevatten voor onze probleemstelling. De meeste aangehaalde
publicaties zijn het werk van niet meer dan drie of vier hoofdzakelijk
Scandinavische of Amerikaanse onderzoeks-groepen.

De gebruikte methodologie is zeer uiteenlopend, waardoor een
vergelijking moeilijk is. We stellen trouwens vast dat de auteurs in
hun besluiten vaak beklemtonen dat de methodologie moet worden
verbeterd indien men ooit tot conclusies wil komen met betrekking
tot de oorzakelijke rol van de bestudeerde professionele
risicofactoren. De belangrijkste zwakke kanten zijn:

onvolledige of zwakke onderzoeksopzet;
in de meeste gevallen: het transversaal en/of  retrospectief
karakter van het onderzoek;
gebrek aan nauwkeurigheid bij de evaluatie van de
blootstelling op ergonomisch gebied;
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gebrek aan standaardisatie van de gehanteerde morbiditeits-
indicatoren (discushernia of ischias) (vooral in de
overzichtsartikelen);
selectiebias (vooral “healthy worker” bias);
bias bij de meting (bv. hospitalisatie-bias);
onnauwkeurige statistische aanpak (frequent gebruik van
multipele testen in de exploratieve onderzoeken, geen
beginhypothese, steekproefomvang niet aangepast aan
gebruikte analysetechniek);
verwaarlozen van verstorende factoren (bv. in summiere en
onvolledige multivariaat-analyses);
gebrekkige vergelijkingen door slechte keuze van de
controlegroep.

Van meer fundamenteel belang voor onze probleemstelling is dat
de omschrijving van de ziekte de voorbije twintig jaar enorm is
geëvolueerd. Door de opmerkelijke vooruitgang van de medische
beeldvormingstechnieken kan men steeds vaker bij
asymptomatische  personen letsels aantonen die men kan
omschrijven als discushernia of discusdegeneratie. Door deze
snelle evolutie hebben de objectieve onderzoeken uiteraard ernstig
aan specificiteit ingeboet in vergelijking met de oorspronkelijk
bedoelde ziekte, die gepaard ging met klachten en/of
arbeidsongeschiktheid.

We zijn vertrokken van de idee dat discushernia en ischias een
eenheid vormden en we hebben in onze studie beide verschijnselen
samen behandeld. Naarmate de inzichten vorderden zijn we deze
twee aspecten van het lage-rugpijn-probleem werkelijk van elkaar
gaan scheiden: het eerste, dat men volgens gestandaardiseerde
criteria kan objectiveren, en het tweede, subjectief en behorend tot
de ervaring van de persoon. Het werd steeds meer waarschijnlijk dat
de relatie tussen deze twee aspecten ook wordt beïnvloed door
individuele factoren, zowel morfologische als psyche-sociale. Het
probleem wordt daardoor natuurlijk alleen maar ingewikkelder.
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Rekening houdend met deze nieuwe inzichten moeten we een
duidelijk onderscheid maken tussen twee causale vragen:

- in welke mate, en eventueel in welke omstandigheden, kunnen
statische en/of dynamische belastingen van de wervelzuil
aanleiding geven tot een verhoogde frequentie van
objectiveerbare letsels ter hoogte van de lumbale intervertebrale
structuren?

- in welke mate, en via welke pathogenetiiche mechanismen,
gaan bepaalde werknemers met degeneratieve lumbale
intervertebrale letsels ischias-symptomen ontwikkelen die
aanleiding geven tot ti jdeli jke of bli jvende arbeids-
ongeschiktheden?

Naar onze mening blijven deze vragen momenteel zonder duidelijk
antwoord, ook al schijnt een aantal zeer uiteenlopende studies te
pleiten voor een (moeilijk te kwantificeren, maar vermoedelijk
beperkt) effect, namelijk een versneld optreden van
discusdegeneratie bij werknemers die zijn blootgesteld aan
mechanische belastingen van de wervelzuil of die integendeel
zittend werk verrichten. Figuur 4 geeft  ons daarvan een illustratie.
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Figuur 4. Variabiliteit van de globale score voor
discusdegeneratie, verklaard door de fysische
belasting en door familiale factoren. Gecorrigeerde R’.
(Bron: Battié et al., 1995)
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2.3 Besluit

Alle gegevens in acht genomen kunnen we, in het raam van het
dossieronderzoek door de commissie “Open systeem” van het FBZ,
uit deze bibliografische studie (lagasse, 1996b)  onthouden dat er
waarschijnlijk een verband bestaat tussen het dragen van zware
lasten en het optreden van discusdegeneratie, maar dat dit verband
zwak is, met een relatief risico dat men rond 1,3 kan schatten. Deze
schatting blijft vaag, omdat het onmogelijk is op de beschikbare
gegevens een echte meta-analyse uit te voeren wegens de grote
verschillen tussen de gebruikte definities en onderzoeksprotocols.

Om die reden zal het moeilijk zijn in individuele gevallen eventuele
letsels toe te schrijven aan een professionele statische en/of
dynamische belasting van de wervelzuil. De waarschijnlijkheden,
weergegeven in figuur 2, tonen aan dat zulke conclusies in de
meeste gevallen fout zullen zijn. De moeilijkheid is hierin gelegen,
dat het onmogelijk is de “echt positieven” op klinische gronden van
de “vals positieven” te onderscheiden.
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3 Technische Raad

3.1 Overwegingen

Op basis van voorgaande studie formuleert de Technische Raad de
volgende overwegingen :

.

.

Rugklachten vormen in elke bedrijfstak en in elk beroep een
belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en arbeidsonge-
schiktheid. Ondanks deze hoge prevalentie is er nog slechts
een beperkt inzicht in aard en omvang van de belastende
factoren in het werk. Fysieke belasting op het werk is één van
de vele bekende risicofactoren, maar psychologische factoren,
al dan niet gebonden aan de werksituatie, zijn in bepaalde
gevallen veel belangrijker. Ook persoonlijke kenmerken
(leeftijd, geslacht, spierkracht, training in krachtinspanningen,
ergonomL.ne  taakuitvoering) en extraprofessionele factoren
(roken, gezinstoestand) spelen een belangrijke rol.

Het begrip “rugpijn” wordt op zeer uiteenlopende wijze
gedefinieerd. In epidemiologische onderzoeken wordt bijna
nooit een onderscheid gemaakt naargelang van de
onderliggende pathologie. Degeneratieve aandoeningen van
de wervelzuil zijn zeer verspreid in de algemene bevolking en
kunnen a priori niet beschouwd worden als een specifiek
beroepsrisico. Hernia van de tussenwervelschijf (al dan niet
gepaard met ischias) lijkt een iets sterkere samenhang te
vertonen met rugbelastend werk dan andere pathologische
afwijkingen, maar de oorzaken blijven multifactorieel, met een
belangrijke bijdrage van extraprofessionele factoren.

. Degeneratieve afwijkingen van de wervelzuil en rugklachten
hangen heel dikwijls niet met elkaar samen. Er zijn talrijke
personen met degeneratieve afwijkingen zonder rugklachten en
vice versa. Het is zeer moeilijk een eventuele arbeids-
ongeschiktheid aan de vastgestelde degeneratieve afwijkingen
toe te schrijven. Bij personen met rugklachten, maar zonder
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klinische of radiologische afwijkingen, is het onmogelijk de
pathologie op een bevredigende wijze te objectiveren.

. Er bestaan vrijwel geen geschikte meetinstrumenten voor het
kwantificeren van fysieke belasting in arbeidssituaties. Als
fysiek belastend worden beschouwd : zwaar werk, veelvuldig
tillen van zware lasten, een langdurig zittende houding en
trillingen. (Die laatste factor blijft hier buiten beschouwingJ3
Het gaat niet om een klassieke vorm van “blootstelling” aan
een uitwendig schadelijk agens. De wijze waarop de
werknemer de arbeid in kwestie uitvoert en zijn constitutionele
geschiktheid voor dat soort werk zijn minstens even
belangrijk.

. De gebrekkige informatie over dosis-respons-relaties in de
wetenschappelijke literatuur maakt het moeilijk verantwoorde
criteria voor frequentie, duur en intensiteit van rugbelastend
werk op te stellen.

. Indien het al moeilijk is betrouwbare gegevens omtrent de
blootstelling te verkrijgen in het kader van een epide-
miologische studie, dan zal dat nog veel moeilijker zijn in het
kader van een verzekeringsgeneeskundige beoordeling van
de beroepsloopbaan.

. Dr. Lagasse raamt, op basis van zijn literatuuronderzoek, de
attributieve fractie van het ruglijden, te wijten aan
rugbelastend werk, op opgeveer  25 % in de blootgestelde
populatie. Met andere woorden, bij 25 % van de personen
die blootgesteld en aangetast zijn vormt het werk één van de
etiologische  factoren. Di komt neer op een relatief risico van
1,33. Dit risico is te gering om in een individueel geval te
kunnen stellen dat de ziekte het gevolg is van de
beroepsuitoefening.

3

Aandoeningen van de lumbale wervelzuil, veroorzaakt door blootstelling aan
trillingen, worden erkend in het lijstsysteem onder code 1.605.01 (been- en
gewrichtsziekten veroorzaakt door vibrerende instrumenten).
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. Gezien het aspecifieke karakter van de aandoening en het
gebrek aan duidelijke causale samenhang is het onmogelijk
rugklachten en degeneratief ruglijden te beschouwen als
vergoedbare beroepsziekten in het lijstsysteem. Op
wetenschappelijke gronden is het onmogelijk verantwoorde
blootstellingscriteria op te stellen.

. Om dezelfde redenen is het in principe onmogelijk
rugklachten of degeneratief ruglijden in het algemeen als
vergoedbare ziekten te erkennen in het open systeem.
Gezien de multifactoriële oorsprong van de aandoening zal
men vrijwel nooit kunnen bewijzen dat de beroepsuitoefening
de rechtstreekse en determinerende oorzaak van de ziekte
is geweest. Steeds zal men, met een grote graad van
waarschijnlijkheid, kunnen aanvoeren dat de ziekte ook
zonder de bewuste blootstelling zou zijn opgetreden.

. Ook volgens de wetenschappelijke adviesorganen van de
Europese Commissie zijn er onvoldoende argumenten om
lage-rugpijn als een ziekte van beroepsoorsprong te
bestempelen (EUROPEAN COMMISSION. Information
notices  on diagnosis of occupational diseases. Directorate-
general  of employment, industrial relations and social  affairs,
Luxembourg, 1994, p. 161).

. Wegens de hoge prevalentie van het ruglijden in de
algemene bevolking, en ondanks het lage relatieve risico
ingevolge de beroepsblootstelling, zouden
preventiemaatregelen, op het werk en daarbuiten, zeer nuttig
kunnen zijn. Deze vaststelling is niet strijdig met de opvatting
dat rugpijn en degeneratief ruglijden geen vergoedbare
beroepsziekten zijn in de zin van de beroepsziektewet. Het
risico is niet groot genoeg om specifieke vergoedingen toe te
kennen, aangezien het aantal verkeerdelijk erkende gevallen
dan groter zou zijn dan het aantal terecht erkende gevallen.
Preventie op het werk zou echter één van de etiologische
factoren kunnen uitschakelen of beperken.
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3.2 Conclusies

In zijn vergadering van 30 april 1996 bracht de Technische Raad het
volgend advies uit :

1. er zijn onvoldoende wetenschappelijke argumenten om
rugpijn en degeneratief ruglijden in het algemeen (met
inbegrip van discushernia en ischias) te beschouwen als
ziekten, veroorzaakt door dynamische en/of statische
belasting van de wervelzuil.

Derhalve kunnen deze aandoeningen niet worden
beschouwd als beroepsziekten in de zin van art. 30 van de
beroepsziektewet (lijstsysteem);

2. het zal in de praktijk vrijwel onmogelijk zijn in een individueel
geval te besluiten tot een rechtstreeks en determinerend
oorzakelijk verband tussen de beroepsuitoefening en de
ziekte (art. 30bis - open systeem).

4 Beheerscomité : besluiten

In zijn vergadering van 8 mei 1996, heeft het Beheerscomité van het
Fonds voor de beroepsziekten, na advies van de Technische Raad:

1. besloten dat er voor het oaenblik onvoldoende
wetenschappelijke argumenten zijn om rugpijn en
degeneratief ruglijden in het algemeen (met inbegrip van
discushernia en ischias) te beschouwen als ziekten,
veroorzaakt door dynamische en/of statische beroepsmatige
belasting van de wervelzuil. Deze aandoeningen kunnen niet
worden beschouwd als beroepsziekten in de zin van art. 30
van de beroepsziektewet (“lijstsysteem”).

2. akte genomen van het feit dat het in de praktijk heel moeilijk
zal zijn in een individueel geval het rechtstreeks en
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determinerend oorzakelijk verband t u s s e n  d e
beroepsuitoefening en de ziekte te bewijzen (art. 30bis,
“open systeem”);

3. beslist dat de dossiers ingediend in het kader van het open
systeem individueel onderzocht zullen worden, zoals de
wet trouwens voorziet. Een nieuwe evaluatie zal te
gelegener tijd aan het Beheerscomité voorgelegd worden.
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