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Take home 

• Stoffen op het werk zorgen voor veel leed

• Het “stelsel” functioneert gebrekkig 

• Gelukkig komende jaren veel aandacht voor 
beroepslongziekten/stoffen: SZW, Inspectie, etc.

• Vereende krachten nodig om probleem structureel 
op te lossen

• NVvA / Arbeidshygiënisten belangrijke bondgenoot, 
be good and tell it! 



“Gezond werken met 
stoffen”
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Emiel Rolink

Long Alliantie Nederland



“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”



Hoeveel mensen sterven er per 
jaar aan beroepsongevallen?



Hoeveel mensen sterven er per 
jaar door blootstelling aan 
stoffen op de werkvloer? 



• Sterfte beroepsziekten 4.100 mensen

• † 3.300 mensen door werken met stoffen / 
beroepslongziekten

• Tussen één en vijf 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

Beroepslongziekten in Nederland



• > 1 miljoen mensen werken met stof

https://youtu.be/h_nn_9iRvf8
https://youtu.be/h_nn_9iRvf8






Veld Longziekten verenigd

Long Alliantie Nederland

• Doel: betere preventie en zorg voor mensen met longziekten 

• Leden: 35 landelijke organisaties: patiëntenverenigingen, 
beroepsverenigingen, onderzoekers, Longfonds, bedrijven

• Federatieve vereniging: ledenvergadering, bestuur, talloze werkgroepen, 
ondersteunend bureau 



Longenveld is verenigd in de Long Alliantie Nederland

http://www.psynip.nl/
http://www.psynip.nl/


Longenveld is verenigd in de Long Alliantie Nederland



Vijf doelen, onder een netwerkprogramma 

Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten



15% minder arbeidsverzuim longpatiënten













Arbeidshygiënisten 



Ademnood, longziekten als gevolg 
van werk

www.longalliantie.nl/projecten/ademnood







Manifest beroepslongziekten

www.longalliantie.nl/projecten/manifest/

http://www.longalliantie.nl/projecten/manifest/


Bron: Long Alliantie Nederland, 2017





10 punten integrale aanpak

1) Betere signalering en melding

2) Geld voor onderzoek en koppelen aan 
preventie

3) Aandacht en informatie voor werkenden

4) Gezond werken is vakmanschap

5) Meer aandacht voor arbeid in de zorg



10 punten integrale aanpak

6) Arbozorg van de Zorgverzekeringswet

7) Een stimulerende omgeving voor preventie

8) Regelgeving en bedrijfscultuur

9) Innovatie in techniek

10)Handhaving Inspectie SZW







Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beter aan de slag met stoffen

• Programma preventie beroepsziekten 2018-2021

• 3 sporen: 

1) communicatie-en bewustwordingscampagne

2) interventie gericht op verkleining van risico’s

3) kennis en innovatie

• Lancering campagne:  14 mei 2018



Road to zero

Inspectie SZW

• Programma bedrijven met gevaarlijke stoffen (2016-
2019)

• “Blootstelling niet part of the job”

• Inspecties (o.a. CMR-stoffen en Chroom VI)

• Overleg en dialoog met branches (voorlichting, tools 
etc)

• Lancering app voor werknemers



Gevaarlijke stoffen, 
zo pak je dat aan

• EU campagne 2018-2019

• Coördinatie Europees Agentschap voor veiligheid en 
gezondheid op het werk (EU-OSHA)

• Georganiseerd in meer dan 30 landen

• Focus NL:

– Kankerverwekkende stoffen

– Preventie en STOP-principe (hiërarchie van 
preventieve maatregelen)

– 2019-jongeren



Vervolgacties LAN

1.) Vroegsignalering in zorg + verbeteren 
arbocuratieve samenwerking

a) ontwikkelen e-learning

b) opzetten regionale pilots

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



Vervolgplannen LAN

• Samen met RPS / FNV / NVvA etc. opzetten 
van platform kennisuitwisseling 

• Communicatie 

– Lessons learned spijtoptanten 

– Lessen uit de veiligheidskunde

– ..



Take home 

• Stoffen op het werk zorgen voor veel leed

• Het “stelsel” functioneert gebrekkig 

• Gelukkig komende jaren veel aandacht voor 
beroepslongziekten/stoffen: SZW, Inspectie, etc.

• Vereende krachten nodig om probleem structureel 
op te lossen

• NVvA / Arbeidshygiënisten belangrijke bondgenoot, 
be good and tell it! 



Arbeidshygiënisten 

Be good en tell it



Dank voor uw aandacht!

Meer informatie en contact 

Emiel Rolink:      rolink@longalliantie.nl

Heleen den Besten: denbesten@longalliantie.nl

www.longalliantie.nl/beroepslongziekten


