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Veld Longziekten verenigd

Long Alliantie Nederland
• Doel: betere preventie en zorg voor mensen met longziekten 
• Leden: 30 landelijke organisaties: patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, 

bedrijven
• Federatieve vereniging: ledenvergadering, bestuur, talloze werkgroepen, 

ondersteunend bureau 



1,2 mln longpatiënten NL

Bij 15% van de Astma en COPD patiënten spelen werkgerelateerde
factoren een rol

4100 mensen sterven jaarlijks door beroepsziekten
3.000 mensen door werken met stoffen

Ca één miljoen werknemers in NL kans op blootstelling aan 
schadelijke stoffen

Arbeidsverzuimkosten €1 miljard per jaar 

Werkgerelateerde longziekten



Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning (2018), www.vtv2018.nl



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



“De arbodienst is ‘vergeten’ mij in te lichten”



“Mijn baas stond erop de luchtmeting zelf te doen”



Filmpje op www.opgelucht.nl











• Doelgroep: zorgverleners

• Ontwikkeld met beroepsverenigingen
expertise arbeidshygiëne

• Gratis beschikbaar

www.bsl.nl/beroepslongziekten

E-learning “Signaleren beroepslongziekten”

http://www.bsl.nl/beroepslongziekten


DOE DE WERK EN
LONGEN CHECK OP: WERKLONGENCHECK.NL



Publicatie RPS en LAN

Op te vragen via: 
www.opgelucht.nl



Pilots werkgerelateerde longziekten

Pilot 1
Cohesie zorggroep Noord Limburg 
(8 huisartsenpraktijken)

Pilot 2
Franciscus Gasthuis & Vlietland
(expertisecentrum voor astma, COPD en allergie)

www.longalliantie.nl/beroepslongziekten/

http://www.longalliantie.nl/beroepslongziekten/


Bron: Long Alliantie Nederland, 2017





Screeningsvragen

Bron vragen: Stap 1 uit Richtlijn Werkgerelateerd Astma,  NVALT 2017

https://www.nvalt.nl/kwaliteit/richtlijnen/copd-astma-allergie/COPD%20-%20astma%20-%20allergie/Richtlijn%20werkgerelateerd%20astma.pdf




Werkgerelateerde luchtweg-en longklachten?

• Gedurende half jaar aan hand van 4 screeningsvragen 80 patiënten 
gesignaleerd  (43 Cohesie en 37 Franciscus)

• Per pilot 5 MDO’s (25 patiënten besproken)
• Bij >90% van besproken patiënten vermoedens van werkgerelateerde

longproblemen: (veroorzaakt, verergerd, verminderd functioneren 
agv ziekte)



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

Beroep?



1. Samenwerking



2. Interventie bij de bron



3. Van signalering naar preventie

• werkgevers nemen preventieve maatregelen
• werknemers werken gezond en veilig (gedragsverandering)
• werkplekonderzoek 
• alle werkenden vrije toegang tot een bedrijfsarts
• Etc.





Netwerkstructuur werkgerelateerde longziekten







Dank voor uw aandacht

Meer informatie en contact 

Heleen den Besten: denbesten@longalliantie.nl

www.longalliantie.nl/beroepslongziekten/

mailto:denbesten@longalliantie.nl
http://www.longalliantie.nl/beroepslongziekten/
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