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Inleiding: Doel Erkenning van COPD als een omvangrijk probleem, waarbij 

beroepsmatige blootstelling zowel als oorzakelijke factor als in het preventiebeleid een 

belangrijke plaats inneemt.  

Achtergrond COPD (chronic obstructive pulmonary disease) is een irreversibele en 

langzaam progressieve longaandoening. Er zijn evenveel mannen als vrouwen jonger dan 

65 jaar met COPD, ongeveer 60.000. 

1 Het populatie attributieve risico (PAR = De hoeveelheid gezondheidsverlies in een 

populatie die is toe te schrijven aan een determinant, in dit geval "werk") van 

beroepsmatige blootstelling voor zowel COPD ligt rond 15%. 

2 Jaarlijks heeft 18% van alle werknemers in 30% van alle bedrijven contact met 

gevaarlijke stoffen. De ziektelast van COPD is hoog. De ziektelast uitgedrukt in DALYs 

(Disability Adjusted Life Years) betekent voor astma en COPD gezamenlijk 182.800 jaren 

verloren levensjaren door sterfte en morbiditeit. 

3 Van alle beroepsziekten is COPD na rugklachten verantwoordelijk voor het grootste 

verlies aan DALYs. COPD is op dit moment de vijfde oorzaak van verzuim onder de 

Nederlandse werkzame bevolking. In 2007 ontving 38% van de mensen met COPD een 

vorm van uitkering in het kader van arbeidsongeschiktheid. Voor de algehele bevolking 

was dit 11%, voor chronisch zieken en gehandicapten tussen 15 en 65 jaar 27%. De 

directe zorgkosten voor mensen met astma en COPD bedragen circa €3 miljard euro per 

jaar, de arbeidsverzuimkosten circa €1 miljard euro per jaar.  

 

Methoden en technieken: Interactieve workshop De diagnostiek en interventie van 

beroeps-COPD worden bediscussieerd aan de hand van casuïstiek. Een lasser, een 

brandweerman en een tegelzetter werden verwezen met de vraag of hun COPD kon zijn 

veroorzaakt door beroepsmatige blootstelling. Op basis van de historische blootstelling 

en de literatuur wordt nagegaan of een beroeps-COPD aannemelijk kan worden gemaakt. 

De volgende elementen zullen tijdens de discussie aan bod komen:  

COPD door beroepsmatige blootstelling Bekende oorzaken van COPD door beroepsmatige 

blootstelling zijn steenkoolstof, kwartsstof, cadmium, lasrook en waarschijnlijk ook 

organisch stof.4,5 Blootstelling aan fijnstof kan worden genoemd als oorzaak in ons 

milieu. Voor de werkomgeving geldt dat blootstelling aan irriterende en toxische gassen, 

dampen, rook en stof in verband wordt gebracht met het ontwikkelen van COPD. Een 

dergelijk verband wordt zichtbaar door epidemiologische studies in grotere populaties. In 

een onderzoek van Blanc et al. was de kans op COPD tweemaal hoger indien sprake was 

van hoge of langdurige beroepsmatige blootstelling aan gassen, dampen, rook en stof.6 

COPD ontwikkelt zich langzaam. Het stellen van de diagnose beroeps-COPD in individuele 



gevallen vereist zorgvuldige evaluatie van de historische blootstelling. Verder speelt bij 

COPD in veel gevallen roken een belangrijke rol evenals de individuele gevoeligheid om 

COPD te ontwikkelen. Als beroepsmatige blootstelling al wordt overwogen, dan moet 

rekening worden gehouden met een combinatie van oorzaken, waarbij het niet goed 

mogelijk is om te bepalen wat de bijdrage van de afzonderlijke factoren is geweest.7 

Oorzaken van werkgerelateerd COPD worden daarom nauwelijks geïdentificeerd en COPD 

wordt zelden gemeld als beroepsziekte.  

Interventie en preventie Alleen primaire preventie kan beroeps-COPD voorkómen. De 

effecten worden pas jaren later zichtbaar, als de incidentie van COPD afneemt. Voor 

individuele medewerkers is het van belang om COPD vroeg op te sporen en de 

blootstelling aan alle aspecifieke prikkels te reduceren om progressie van de aandoening 

in de toekomst te beperken. Voor het reduceren van de blootstelling ontbreekt helaas 

een objectieve maat. De individuele variatie is groot en alleen door monitoring zal 

duidelijk worden of voldoende evenwicht kan worden bereikt tussen belasting en 

belastbaarheid. De arbeidshygiënist vervult hier een cruciale rol.  

Conclusie: Conclusie COPD is een omvangrijk en onderschat probleem. Bij de 

diagnostiek, interventie en preventie van beroeps-COPD draait alles om de blootstelling. 
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