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Inhoud “Ik vertelde niemand van mijn COPD en verzuimde vrijwel nooit. 
Ik wilde mijn werk niet kwijt raken”



Beroep?

”Iedereen weet wel van mijnwerkers, bakkers, bouwvakkers etc. Maar 
ik had niet beseft dat je bijvoorbeeld in tuinderij allergieën kunt 

krijgen.” 

Werkgerelateerde longziekten: realiteit 



Pilot: werkgerelateerde longziekten

Pilot 1

Cohesie zorggroep Noord Limburg 

(8 huisartsenpraktijken)

Pilot 2

Franciscus Gasthuis & Vlietland

(expertisecentrum voor astma, COPD en allergie)

Screeningsvragen signalering

1. Wat voor werk doet u? 

2. Wordt u beroepsmatig of tijdens hobby’s 
blootgesteld aan stoffen, gassen of dampen? 

3. Legt u een relatie tussen uw klachten en 
blootstelling aan stoffen?

4. Nemen de klachten af als u langer thuis 
bent, tijdens weekenden of vakanties? 

Inzet expertise van bedrijfsarts en 
arbeidshygiënist in MDO

Opzet:



Doel

Bewustwording creëren over werkgerelateerde factoren bij longziekten bij 
betrokken zorgverleners

Verbeteren van ‘vroegsignalering’ van werkgerelateerde longziekten 

Betere advisering naar betrokken zorgverleners door handvatten te bieden in 
verdere begeleiding van de patiënt

Pilot: werkgerelateerde longziekten



• In een half jaar zijn er aan de hand van de screeningsvragen 80 patiënten gesignaleerd 
met vermoedelijke beroepsgerelateerde longproblemen 

• De screeningsvragen bleken sensitief in 90% van de patiënten besproken in het MDO 
had daadwerkelijk werkgerelateerde longproblemen

• Het MDO met de inbreng van een bedrijfsarts en arbeidshygiënist is als zeer relevant 
ervaren

• Knelpunten: angst voor verlies van inkomen/werk en geen toegang tot de bedrijfsarts

Pilot: werkgerelateerde longziekten

Resultaten



Pilot werkgerelateerde longziekten

Het opzetten van poli en regionaal MDO voor 
werk-gerelateerde (obstructieve)  longziekten 

1x week poli en 1x/ 6 weken MDO 

Longartsen , longconsulent, KNO-arts, 
longfunctie analist bedrijfsarts, arbeidhygiënist 

Doel

Methode

Betrokken

Implementatie

Uitgebreide 
vragenlijsten
MDO
Handspirometrie
Overleg bedrijfsarts
Overleg experts

Extra:



Anamnese

• Hoest klachten
• Piepende ademhaling
• Voornamelijk in de nacht klachten
• Reageert heftig op bepaalde geuren
• Bekend met astma
• Voornamelijk klachten op het werk en aansluitend aan het werk
• Foster 100/6 mcg 2dd2 werkt onvoldoende

Casus 1. Mevrouw M, 53 jaar oud

Wat is je vervolg stap?

Arbeidsanamnese

• Werkzaam in de keuken bij MacDonalds, 6 dagen/wk
• Hoesten en neusklachten tijdens het frituren
• Verzuim wegens klachten
• Weekend/ vakantie gaat het beter

Wat nu?



Objectiveren relatie ziekte en klachten 

Handspiromertrie:

Casus 1. Mevrouw M, 53 jaar oud

Early onset astma
‘Work aggravated’

Wat is je diagnose? 



Werk situatie

• Onvoldoende ventilatie

• Frituurvet dampen (methylketonen, acroleïne, lactonen, esters en 
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) 

• Damp zeer prikkelend voor de luchtwegen en slijmvliezen

• Blootstelling aan hete dampen (185 graden Celsius) 



Preventie

• Bronbenadering: Substitutie en afscherming

• Technische maatregelen: Voldoende (laminaire) afzuiging en ventilatie 

• Organisatorische maatregelen: kortere blootstelling of andere 
werkzaamheden?

• Persoonlijke beschermingsmiddelen: Praktisch niet haalbaar

Behandeladvies



Beloop casus 3 

• Bron – en technische maatregelen zijn goed mogelijk, 

maar kostbaar

• Patiënte vindt het lastig om adviezen op te volgen

• Ze heeft het naar haar zin op het werk

• Ook heeft ze het geld hard nodig

> Gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen

Casus 1. vervolg 



Vervolg casus 3

Anamnese 

Nooit eerder luchtwegklachten gehad

Hoesten, piepen en benauwd

Begonnen sinds nieuwe baan in de goudsmederij 3 maanden 

geleden

Arbeidsanamnese

• Werkt met goud en koningswater

• Klachten op werk, minder thuis, weekend en vakantie

• Collega’s ook klachten

• Ventilatie niet op orde (ramen mogen niet open i.v.m. 

diefstal)

• Gebruikt geen masker

Casus 2. De heer B, 57 jaar oud

Wat is je vervolg stap?



Aanvullend onderzoek casus 1

➢ Beroepsastma

Casus 2. Aanvullend onderzoek

Longfunctie : geen reversibiliteit
Bronchiale provocative test: positief
Handspirometrie: duidelijk patroon zichtbaar

Wat is je diagnose? 



Werk situatie

• Koningswater of aqua regia is de voor het 3:1-mengsel van geconcentreerd zoutzuur en 
geconcentreerd salpeterzuur. Het wordt zo genoemd omdat goud, de koning der metalen, en ook 
andere edelmetalen erin oplossen.

• Eeuwenlang was koningswater het meest agressieve zuur dat de mens kon maken.

• Irritatieve prikkeling door m.n. nitreuze dampen

• Ontstekingsreactie, cytotoxisch, oxidatieve stress

• Hoge piekblootstelling door inademen van de dampen tijdens het bewerken van de metalen   



Uitkomst MDO 

• Bronbenadering: substitutie of verminderen van de blootstelling

• Technische maatregelen: puntafzuiging, betere ventilatie, 

afschermen van de bron

• Organisatorische maatregelen: verminderen duur blootstelling, 

omscholing of veranderen van werkplek

• Persoonlijke beschermingsmiddelen: gelaatsmasker adem – en 

slijmvlies bescherming, handschoenen en beschermende kleding

• Patiënt werd voor de klachten behandeld met Symbicort

160/4,5' 2×/dag 

Welke adviezen kan je geven?

Behandeladvies



Beloop casus 3 

• Bron - en technische maatregelen (afscherming, zuurkasten met 

gefilterde afzuiging)

• Heeft een periode geprobeerd met persoonlijke 

beschermingsmiddelen  te werken (nadeel: secundaire blootstelling 

collega’s !)

• Klachten bleven helaas aanhouden

• Ondanks vele arbeidsjaren heeft hij besloten zich om te scholen

Casus 2. vervolg 



Vervolg casus 3

Anamnese 

Lasser sinds 2021. 

Zomer 2021 kortademigheid en steken op de borst

Hooikoorts

KNO problematiek

Roken:  gestopt 1 jaar geleden  (2PY)

Arbeidsanamnese

• Fulltime, regelmatig i.v.m. longklachten

• Lassen van roestvast staal, zowel vies als schone onderdelen 

van olietanken. 

• Klachten van benauwdheid en hoesten

• Collega’s geen klachten

• Ventilatie: grote hallen met openstaande deuren

• PBM: kap met frisse lucht aanvoer

Casus 3. De heer C, 23 jaar oud

Wat is je vervolg stap?



Casus 3. Aanvullend onderzoek

Longfunctie

FEV 1 63%
Tiffeneau 59%
DLCO 55%

COPD gold 2

Behandeling

Start Spiriva 18mcg 1dd1



Werk situatie

• Werkt in slecht geventileerde ruimtes (nauwe en deels afgesloten tanken) 

• Metaal (oxiden), zoals zink, mangaan (0,2 mg/m3), koper, chroom (-6 )(1 ug/m3)

• Stikstofdioxide, koolstofdioxide, argon

• Grenswaarde lasrook (1 mg/m3)

• Bronmaatregel: Niet mogelijk (wettelijke eisen)

• Technische maatregelen: Betere geforceerde ventilatie  als er in afgesloten ruimtes wordt gewerkt

• Organisatorische maatregelen:  taakroulatie of andere werkzaamheden

• PBM: laskap  met  verse luchtaanvoer met overdruk



Beloop casus 3 

• Terughoudend met ander werk te adviseren

• Arbeidshygiënist ingeschakeld

• Goede instructies gebruik PBM  (vergt discipline + toezicht)

• Objectiveren klachten met handspirometer

• Werkgever aanspreken op zorgplicht en grenswaarden

Casus 3. vervolg



Samenwerking arbo-curatieve zorg

Wat is nodig voor goede samenwerking? 



Ontwikkeling zorgpad werkgerelateerde longziekten

Doel

• Betere signalering van werkgerelateerde longklachten 

• Optimaliseren werkgerelateerde diagnostiek bij longklachten 

• Het voorzien van patiënten van gerichtere adviezen en informeren over het belang van 

preventieve maatregelen op de werkplek

Stimuleren samenwerking tussen zorgverleners en bedrijfsgeneeskundige zorg



Opzet zorgpad werkgerelateerde longziekten

1. Eerste consult 5. Follow-up 

4 
Screeningsvragen

2. Arbeidsconsult

Mogelijke relatie 
werk objectiveren 

Reguliere
longdiagnostiek

Informatie 
voor patiënt

Behandeplan

Advies t.a.v werk

4. Advies patiënt

Is er sprake van beroepziekte?
Bent u tevreden? 
Speelt er nog een probleem?

Verwijs/ overleg 
evt. met 

expertisecentrum

Nog een probleem/ 
niet tevreden:

3. Diagnostiek

Doorloop het 
zorgpad  indien 
nodig opnieuw

Eventueel aanvraag 
tegemoetkoming 

en  doorverwijzing 
naar IAS 

Beroepziekte:Complexe casuïstiek:

• Arbeidsprotocol
• Adviseer arts en 

patiënt t.a.v. 
vervolgstappen



Screeningsvragen werkgerelateerde longziekten

1.) Wat voor werk doet u? 

2.) Wordt u beroepsmatig of tijdens hobby’s blootgesteld aan stoffen, gassen of 
dampen? 

3.) Legt u een relatie tussen uw klachten en blootstelling aan stoffen?

4.) Treden klachten op kort nadat u met bepaalde werkzaamheden bent gestart of na 
meerdere uren? Nemen de klachten af als u langer thuis bent, tijdens weekenden 
of vakanties? 

➢ Wordt op één of meerdere vragen positief geantwoord, dan moeten 
arbeidsgerelateerde longklachten worden overwogen en is verdere evaluatie nodig. 



Zorgproces beroep in de toekomst

De expertise bij voorkeur regionaal georganiseerd zijn en eenvoudig toegankelijk voor verwijzing

Er moet betere samenwerking komen tussen bedrijfsartsen en zorgverleners in curatieve zorg

Ondersteuning en advisering voor patiënten met werkgerelateerde longklachten is noodzakelijk

Arbeid moet opgenomen worden als thema in opleidingen en nascholing voor zorgverleners 

Tenslotte moet er structurele financiering komen voor de inbedding van ‘arbeid’ in curatieve zorg

Wat is nodig voor goed zorgproces? 



Vragen? 


