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666.000 DODEN PER JAAR 
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HET EQUIVALENT VAN DE BEVOLKING VAN WASHINGTION DC

Asbest, 
dieseldampen, 

kwartsstof, 
zonnestraling 

en meer kunnen 
kanker 

veroorzaken

Kanker is een sluipmoordenaar die zijn slachtoffers overal 

ter wereld maakt, langzaam maar zeker. Kanker die wordt 

veroorzaakt door blootstelling in de werkomgeving 

leidt tot meer doden dan ongevallen op de werkvloer.

Kankerverwekkende stoffen in de werkomgeving behoren tot de belangrijkste 

oorzaken van vermijdbare kanker bij volwassenen. Alleen al in het Verenigd 

Koninkrijk worden jaarlijks bijna 14.000 nieuwe gevallen van kanker 

geregistreerd: 4.000 door asbest en 10.000 door blootstellingen aan 

andere stoffen, variërend van kwartsstof tot dieseldampen. Miljoenen 

mannen en vrouwen, van loodgieters tot onderwijzers en stratenmakers, 

lopen een verhoogd risico op long-, huid- of blaaskanker door hun 

beroep. En duizenden van hen zullen hieraan overlijden.

Veel werkgevers en werknemers zijn zich niet bewust van de impact van 

blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. En velen weten niet wat ze eraan 

kunnen doen. Met onze 'No Time to Lose'-campagne ('Geen tijd te verliezen') willen we 

meer bewustzijn van de oorzaken van beroepsgebonden kanker creëren en bedrijven helpen actie te 

ondernemen.

U vindt meer details en gratis informatiebronnen op www.notimetolose.org.uk

Volg de campagne op  twitter.com/_NTTL

SAMENWERKEN IN DE STRIJD TEGEN 
BEROEPSGEBONDEN KANKER

NO TIME
TO LOSE

Institution of Occupational Safety and Health (Instelling voor veiligheid en gezondheid op het werk)
www.iosh.co.uk
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*Schatting van 666.000 doden door beroepsgebonden kanker per jaar, over de hele wereld: ‘De rol van instellingen voor veiligheid en gezondheid op het 

werk in internationale en regionale preventiestrategieën’, Takala et al., International Commission on Occupational Health (Internationale commissie voor 

gezondheid op het werk), 2009, https://osha.europa.eu/en/press/articles/osh_org_prevention_strat


