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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, 

onderzoekers, Longfonds, bedrijven

• Federatieve vereniging: ledenvergadering, bestuur, talloze werkgroepen, 

ondersteunend bureau 





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 

Bij 15% van de Astma en COPD patiënten spelen 
werkgerelateerde factoren een rol
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“De arbodienst is ‘vergeten’ mij in te lichten”



“Ik vertelde niemand van mijn COPD en verzuimde 

vrijwel nooit. Ik wilde mijn werk niet kwijt raken”



“Mijn baas stond erop de luchtmeting zelf te doen”



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



Activiteiten LANActiviteiten LANActiviteiten LANActiviteiten LAN

1.) Vroegsignalering in zorg en verbeteren 
arbocuratieve samenwerking

2.)  Samenwerken met branches om 
bewustwording van gezond werken te vergroten



E-learning signaleren beroepslongziekten

www.bsl.nl/beroepslongziekten

• Duur c.a. 1,5 uur 

• 2 accreditatiepunten

• Gratis toegankelijk

Doelgroep
huisartsen, longartsen, bedrijfs-en verzekeringsartsen, longverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen 

en –ondersteuners, arboverpleegkundigen, longfunctieanalisten en verpleegkundig specialisten



Werkwijzer longziekten

Voor mensen met een longziekte

Informatie en tips over werken met 
een longziekte

www.longfonds.nl/werkwijzer of als 
boekje gratis bestellen via 
bestellen.longfonds.nl



Op te vragen via: 

www.opgelucht.nl



DOE DE WERK ENDOE DE WERK ENDOE DE WERK ENDOE DE WERK EN

LONGEN CHECK OP: LONGEN CHECK OP: LONGEN CHECK OP: LONGEN CHECK OP: 

WERKLONGENCHECK.NLWERKLONGENCHECK.NLWERKLONGENCHECK.NLWERKLONGENCHECK.NL



www.longalliantie.nl/beroepslongziekten/



Pilots werkgerelateerde longziekten

Pilot 1

Cohesie zorggroep Noord Limburg 

(8 huisartsenpraktijken)

Pilot 2

Franciscus Gasthuis & Vlietland

(expertisecentrum voor astma, COPD en allergie)



Bron: Long Alliantie Nederland, 2017



Doel pilotsDoel pilotsDoel pilotsDoel pilots

 bewustwording arbeid bij zorgverleners

 signalering van werkgerelateerde longziekten

 handvatten bieden in verdere begeleiding van 
patiënt



ScreeningsvragenScreeningsvragenScreeningsvragenScreeningsvragen

Screeningsvragen

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? 

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





Werkrelevante longziekten

Werkgerelateerde
longziekte

Longziekte 
verergert door 
stoffen op  het 

werk

Beroepslongziekte

(veroorzaakt door 
stoffen)

Longziekte dat  
functioneren op 
het werk nadelig 

beïnvloed



Werkgerelateerde luchtwegWerkgerelateerde luchtwegWerkgerelateerde luchtwegWerkgerelateerde luchtweg----en longklachten?en longklachten?en longklachten?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?



BevindingenBevindingenBevindingenBevindingen

Arbeidsgerelateerde longproblemen komen wel 
degelijk voor en zijn voor groot deel ongezien 
(immers, ze zijn door het bevragen in de 
praktijken naar boven gekomen, het betrof 
mensen zonder toegang tot bedrijfsarts)

Het is dus zeker relevant om hier meer aandacht 
aan te besteden en huisartsen en longartsen 
spelen hierin een belangrijke signalerende rol

Expertises bij elkaar brengen en samenwerken is 
zeer zinvol; “het geheel is meer dan de som der 
delen”



Patiënt kunnen helpen?Patiënt kunnen helpen?Patiënt kunnen helpen?Patiënt kunnen helpen?
Reactie POH-er

“Ik heb genoemd dat de bedrijfsarts onafhankelijk is, 
maar ondanks dat zien mensen toch een drempel.” 

“Ik heb ook genoemd dat je dan kans loopt dat je na 
je pensioen klachten hebt. Dit argument slaat niet 
aan. Mensen zijn toch meer bang om hun baan te 
verliezen” 

Quotes patiënten:

“Mijn werkgever zou afzuiging moeten plaatsen, gaan ze 

natuurlijk nooit doen wat dat is te duur”

“Je kunt er lang en breed over lullen, als je lastig bent, dan lig je 

eruit”

“Ik ben blij dat ik nog werk heb en sta met mijn rug tegen een 

muur”



Van signalering naar preventieVan signalering naar preventieVan signalering naar preventieVan signalering naar preventie

• alle werkenden hebben vrije toegang tot een bedrijfsarts

• werkplekonderzoek 

• werkgevers nemen preventieve maatregelen

• werknemers werken gezond en veilig (gedragsverandering)

• handhaving Inspectie SZW

• Etc.



• Signalering werkgerelateerde longziekten is zinvol
in de curatieve zorg

• Samenwerking met relevantie expertises
essentieel (bedrijfsarts en arbeidshygiënist)

• Interesse bij aantal ziekenhuizen in “longenveld” 
om werk te integreren in expertise 

ConclusieConclusieConclusieConclusies s s s 
(1)(1)(1)(1)



Voorwaarden

• Verwijsmogelijkheden voor zorgverleners nodig

• Alle werkenden vrije toegang tot een bedrijfsarts

• Signalering bij een individu leidt tot preventie bij
collega’s op werkvloer

ConclusieConclusieConclusieConclusie (2)(2)(2)(2)





AanbevelingenAanbevelingenAanbevelingenAanbevelingen

Arbeidsexpertise in regionale expertise centra

Mogelijkheid voor doorverwijzing naar deskundige 
arbeid in 1e lijn

Meer aandacht voor preventie en werkplekonderzoek

Arbeid in opleidingen en nascholingen zorgverleners 

Informatie en ondersteuning voor patiënten



Dank voor uw aandacht

Meer informatie en contact 

Heleen den Besten: denbesten@longalliantie.nl

www.longalliantie.nl/beroepslongziekten/


