
Abstract voor het NVvA congres: “Arbocadabra, Googelen of goochelen” 
 
Titel workshop: Multidisciplinair overleg patiënten met mogelijk beroepsgebonden astma. 
 
Workshop deelnemers 
Gert-Jan Braunstahl/Jasper Kappen: longarts Franciscus Gasthuis & Vlietland 
Tamara van den Berg: longconsulent Franciscus Gasthuis & Vlietland 
Jaap Maas: klinisch arbeidsgeneeskundige AMC-NCvB 
Peter van Balen: arbeidshygiënist PreventPartner 
Heleen den Besten: senior projectleider Long Alliantie Nederland 
 
Doel van de workshop: Informatief. 
 
Inleiding 
Beroepslongziekten kunnen worden voorkomen als adequate preventieve maatregelen worden 
ingezet. Wat nu als deze preventieve maatregelen niet zijn genomen of onvoldoende werken. Deze 
mensen gaan naar de huisarts met klachten en worden daar, of behandeld, of doorverwezen naar de 
medisch specialist. Een snelle diagnose en het nemen van (aanvullende) maatregelen op de werkplek 
kunnen het verschil maken tussen aan het werk kunnen blijven of thuis komen te zitten. Artsen en 
andere zorgverleners spelen hierin een belangrijke signalerende rol door naar het werk van de 
patiënt te vragen en samen te werken met bedrijfsartsen en werkplekdeskundigen zoals 
arbeidshygiënisten. Om de vroeg signalering van beroepslongziekten te vergroten is door de Long 
Alliantie Nederland (LAN) in samenwerking met het Franciscus Gasthuis & Vlietland (FG&V) een pilot 
‘signaleren beroepslongziekten’ uitgevoerd. De resultaten van de pilot zijn voor de longartsen 
aanleiding om de aanpak te verbreden naar het volledige team longartsen van FG&V. 
 
Aanpak pilot 
Gedurende 7 maanden zijn patiënten van 2 longartsen bevraagd over beroep en mogelijke 
blootstelling aan stoffen met een vaste set screeningsvragen. Als op basis van de antwoorden het 
vermoeden ontstond op arbeidsgerelateerde problemen kreeg deze patiënt een meer uitgebreide 
vragenlijst toegestuurd. Arbeidsgerelateerde casuïstiek kon vervolgen worden voorgelegd aan een 
MDO overleg met daarin curatieve zorgverleners (longarts, longverpleegkundige, longfunctieanalist, 
allergoloog, dermatoloog) alsmede een bedrijfsarts en arbeidshygiënist. De bedrijfsarts en 
arbeidshygiënist zijn ten behoeve van deze pilot in het overleg aangesloten. Het pilotteam besprak 
de ingebrachte casuïstiek via een vaste systematiek en de inbrenger (longarts) werd voorzien van een 
werkgerelateerd advies met benodigde vervolgactiviteiten naar de patiënt. 
 
Aanpak workshop 
Er worden 3 cases behandeld conform de opzet en systematiek van de pilot: 
Casus 1. Een bestaande casus waarbij de rollen worden gespeeld zoals ook in het MDO is gebeurd 
met als resultaat het uiteindelijke advies aan de longarts. De aanwezigen kunnen daarna kort 
reageren/aanvullen met suggesties. Daarna wordt het resultaat uit het MDO gegeven. 
Casus 2. Een bestaande casus waarbij de bedrijfsarts nog meedoet maar de aanwezige 
arbeidshygiënisten wordt gevraagd om hun professioneel oordeel te geven. Daarna wordt het 
resultaat van het advies met de aanwezigen gedeeld en wordt het resultaat uit het MDO gegeven.  
Casus 3. Een nieuwe casus waarbij de zaal om advies wordt gevraagd. Iedere inbreng is mogelijk. De 
longarts geeft aan wat hij met het advies gaat doen. 


