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31 mei 2017

Integrale aanpak beroepslongziekten

Op woensdagmiddag 31 mei organiseerden de
Long Alliantie Nederland en Bureau
Beroepsziekten FNV een conferentie over
beroepslongziekten. Jaarlijks sterven 4.100
mensen aan beroepsziekten, waarvan 3.300
als gevolg van blootstelling aan stoffen.

Programma
13.30-13.40 Opening
13.40-13.55 Interview met 3 ervaringsdeskundigen
13.55-14.20 “Van lucht happen naar ademhalen. Uitdagingen op weg naar een integrale aanpak van
beroeps(long)ziekten”
Marian Schaapman, directeur Bureau Beroepsziekten FNV
14.20-14.35 “Schoon is het nieuwe stoer”
Ijle Stelstra, directeur Brandweer,
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

14.55-15.15 “Van verzuim naar preventie”
Ad de Rooij, bedrijfsarts Stigas
15.15-16.15 Debat/plenaire discussie
16.15-16.30 Samenvatting en afsluiting
16.30-17.30 Borrel

Opening
Dagvoorzitter Aleid Wolfsen opent de dag en heet
iedereen welkom.
Zo’n 2000 mensen per jaar sterven aan een
beroepslongziekte ten gevolge van blootstelling aan
stoffen. Niet alleen de sterfte maar ook de ziektelast
is hoog: veel mensen met een beroepslongziekte
worden beperkt in hun alledaags functioneren, met
alle gevolgen die dit heeft op het kunnen blijven
werken. Beroepslongziekten zorgen voor veel
persoonlijk leed.

Een integrale aanpak om beroepslongziekten te
voorkomen is zeer hard nodig.
In de bijeenkomst is vertegenwoordiging vanuit
ondermeer de curatieve en bedrijfsgeneeskundige
zorg, branches, werkgever-en
werknemersorganisaties.
Met elkaar gaan we bespreken hoe we
beroepslongziekten met elkaar kunnen voorkomen.

Ervaringen van patiënten
(een interview)

3 patiënten worden geïnterviewd met een beroepslongziekte.
• Frank Schrama (55 jaar), longfibrose, gekregen door allergie voor
organische stoffen, schimmels en sporen,
• Wilbert Rutten (49 jaar)heeft bakkersastma gekregen door
blootstelling aan meelstof, heeft moeten stoppen met zijn beroep
als bakker.
• Kees Ludlage (55 jaar), silicose (vorm van stoflongen). Heeft dit
gekregen door werken in de bouw, voornamelijk als sloper.
Jarenlang doorgewerkt terwijl hij eigenlijk al longproblemen had.
De patiënten vertellen over hun persoonlijke ervaringen. De verhalen
staan beschreven in Ademnood, longziekten als gevolg van werk
Tips die de 3 ervaringsdeskundigen meegeven zijn:
1. Neem klachten serieus en trek tijdig aan de bel.
2. Gebruik de middelen die er zijn, sla acht op de
veiligheidsmaatregelen die er zijn. Werkgevers moeten er
streng op toezien dat deze worden gebruikt en desnoods als
straf loon inhouden als veiligheidsmaatregelen niet worden
nageleefd.
3. Alle stoffen kunnen in grote hoeveelheden schadelijk zijn.
Ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen. Wees alert.

“Van lucht happen naar ademhalen”
Uitdagingen op weg naar een integrale
aanpak van beroeps(long)ziekten”
In de afgelopen jaren zijn er veel initiatieven geweest om te zorgen
voor betere preventie. Toch gaat er nog altijd veel mis. De cijfers laten
nog geen grote verbeteringen zien.
De volgende mechanismen spelen een rol:
• Gezondheid is een blinde vlek in de arbeid: de gevolgen van
ongezonde arbeidsomstandigheden worden onvoldoende
ervaren. Dit heeft te maken met de lange latentietijd van
beroepslongziekten: gevolgen zijn er pas na maanden, jaren,
tientallen jaren.
• Arbeid is een blinde vlek in de curatieve gezondheidszorg: dokters
willen genezen en zijn veelal niet geïnteresseerd in de oorzaken
van ziekte (zie ook slide 7).
• Schade van ongezonde werkomstandigheden worden niet gevoeld
op de plek waar het ontstaat:
• Burgers hebben recht op goede gezondheidszorg. Daar is
een vergoedingenstelsel voor ontworpen. Zodra een burger
als werknemer ziek wordt, lijkt het alsof hij/zij geen burger
meer is.
• Arbeids-gerelateerde gezondheidszorg wordt niet gezien als
algemeen belang maar als ‘iets tussen sociale partners’.
• Werkgevers betalen de zorg. Of niet. Er is geen (nauwelijks)
recht op zorg.

Marian Schaapman, directeur
bureau beroepsziekten

Bron: Long Alliantie Nederland, 2017

“Van lucht happen naar ademhalen”.
Uitdagingen op weg naar een integrale aanpak van beroeps(long)ziekten”
Marian Schaapman, directeur bureau beroepsziekten

Conclusie: Een stelsel rondom beroepslongziekten ontbreekt
De theorie over hoe het zou moeten werken is mooi, maar in de praktijk komt er weinig van terecht. Het “stelsel”
rond beroepsziekten is geen stelsel. Dat betekent niet dat er geen mooie dingen (kunnen) gebeuren, maar wel dat er
ook ernstige wanpraktijken (kunnen) blijven bestaan.

Er is geen regie, er is onvoldoende deskundigheid, er zijn onvoldoende middelen, er is onvoldoende samenwerking,
etc.
Het is goed dat er mooie initiatieven zijn, maar zo lang het systeem dat er onder zit niet goed functioneert zal het
nooit in alle branches verbeteren.

“Schoon is het nieuwe stoer”
Ijle Stelstra, directeur Brandweer, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Uit internationaal onderzoek blijkt dat door blootstelling
aan roet brandweermensen een groter risico lopen om
kanker te krijgen dan de rest van de bevolking. De
verhoogde risico’s zijn niet aangetoond voor
Nederlandse brandweermensen. Desondanks heeft
Brandweer Nederland uit voorzorg actie ondernomen.
In verschillende regio’s zijn maatregelen succesvol
geïmplementeerd. Eén van de maatregelen is dat
brandweerlieden na een brand uitrukkleding reinigen en
direct wassen. Bij een volgende brand gaat er schone
kleding mee. Een cultuuromslag was hiervoor nodig.
Ook vergde het extra investeringen gezien de snellere
slijtage van brandweerpakken en de benodigde
aanpassingen in kazernes.
Succesfactoren zijn dat er bottum-up is gestart met de
maatregelen en dat er top down is ondersteund. Ook de
aandacht in de media voor de schadelijk gevolgen van
blootstelling aan roet heeft geleid tot urgentiebesef bij
brandweerlieden.
Overall conclusie: Wij moeten samen
verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat we
samen gezond blijven.

“Van verzuim naar preventie”
Ad de Rooij, bedrijfsarts Stigas
Stigas is de brancheorganisatie voor 80.000 agrarische bedrijven
waarvan zeer veel kleine bedrijven met minder dan 5 werknemers. Als
brancheorganisatie biedt Stigas collectief oplossingen als het gaat om
gezond en veilig werken.
Luchtwegklachten in de sector worden ondermeer veroorzaakt door
blootstelling aan bijvoorbeeld paprikapollen, aardbeienpollen, ‘head
smut’ in mais, uitval door pneumonie in pluimveehouderij.
Interventies die bedrijven kunnen nemen staan beschreven op
www.pakstofaan.nl
Ook heeft Stigas zich ingezet op meer aandacht voor arbeid bij
huisartsen in het project ‘werkplekonderzoek op recept’. Huisartsen
konden bij vermoeden van werkgerelateerde klachten doorverwijzen
naar werkplekonderzoek. Probleem hierbij was dat werkplekonderzoek
niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Kleine bedrijven hebben er
meestal geen geld voor.
Slotconclusie:
Werkplekonderzoek als onderdeel van behandeling door curatieve
sector hoort in de zorgverzekering

Plenaire discussie
Aan de hand van verschillende stellingen wordt met het publiek van gedachten gewisseld.

“Beroepsanamnese is essentieel bij klachten
luchtwegen” Stelling 1 Ad de Rooij
Een gedachtenwisseling met het publiek waarom artsen
onvoldoende werkgerelateerde oorzaken achterhalen
▪ Het lukt niet om het thema ‘arbeid’ in het curriculum van
artsen te krijgen, het is een gevecht met klinische collega’s
dus de gemiddelde arts leert dit niet. Bezuinigingen spelen
hierbij een rol
▪ Huisartsen hebben maar 10 minuten per patiënt dus
kunnen niet zelf een bedrijfsanamnese afnemen, zij moeten
doorverwijzen naar bedrijfsarts

▪ Longartsen met aandacht voor arbeid hebben geen toegang
tot de werkplek. Dit moet via de bedrijfsarts, maar daar
zitten de barrières. Dit frustreert keer op keer de specialist.

“Beroepsanamnese is essentieel bij klachten
luchtwegen” Stelling 1 Ad de Rooij
Vervolg gedachtenwisseling

▪ Bedrijfsartsen kunnen niet onafhankelijk zijn
als ze in opdracht werken van werkgevers
▪ Bedrijfsarts moet onderdeel zijn van het
normale zorgsysteem. Bedrijfsarts moet
anders ingezet worden, zie ook het KNMG
visiedocument “Zorg die Werkt”

▪ Arbozorg moet onderdeel zijn van de
Zorgverzekeringswet.

“Individuele diagnostiek is water naar de zee dragen”
Stelling 2 Jos Rooijackers
Nee; een indexcase kan een wake-up call zijn voor preventie
Ja; Diagnose is hooguit een ‘educated guess’. Onvoldoende informatie
over blootstelling leidt tot een dwaalspoor. Frustreert de verplichte
melding van beroepsziekten door bedrijfsartsen. Onbekend is ook
bemind…
Er zit een grote scheur in de actuele arbo-curatieve samenwerking (zie
slide 15 en 16)
Vraag aan het publiek:
Ben je de zwaluw
(die het onheil voorspelt)

of de struisvogel
(die de kop in het zand steekt)?

Model arbocuratieve zorg

Aandoening

Van Damme K, et al. J Occup Environ Med 1995; 37: 91-9
Rooyackers, NTvG 2006; 150:1238
Houba R. & F. van Rooy, Handboek Arbeid en Gezondheid, 2016
NVAB richtlijnen astma en COPD : http://nvab.artsennet.nl/Richtlijnen/Astma-en-COPD.htm
NVALT richtlijn werkgerelateerd astma
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Advies Betere zorg voor werkenden: Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.
SER, nr 7, september 2014

Het publiek aan het woord (1)
▪ Neem een voorbeeld aan landen waar het wel goed geregeld is: zoals in België en Finland. De
werknemer is daar beter beschermd. Er is een lijst van bepaalde aandoeningen. Werknemers krijgen
financiële compensatie bij beroepsziekten. In Finland zijn werkgevers verplicht om zich hiervoor te
verzekeren zodat financiële bescherming wordt gewaarborgd. In Nederland heeft men gekozen voor
het claim model. Iedereen komt met ziekte weg, behalve de zieke werknemer.
▪ Patiënten met schildersziekte kunnen niet meer werken. Met afschaffen van de WAO is het niet meer
mogelijk om een fatsoenlijk inkomen te krijgen. De patiënt wordt gedwongen om het
schadeletselstelsel in te gaan, maar krijgt daar maar weinig uit. Het stelsel moet veranderen. Nu is er
geen prikkel om iets te doen. De boodschap is: ga maar claimen.
▪ De werkgever bepaalt en heeft aansprakelijkheid wat betreft blootstelling. Hoewel er branches zijn die
het wel goed doen zoals de brandweer zijn er ook bedrijven die niet de verantwoordelijkheid nemen.
Arbeidsinspectie heeft te weinig capaciteit om daarop te handhaven.

Het publiek aan het woord (2)
▪ Niet alleen tussen artsen en bedrijfsartsen verloopt
samenwerking niet goed. Ook bedrijfsartsen en
arbeidshygiënisten werken niet goed samen. Bedrijfsartsen
hebben soms te weinig kennis over alle beroepsziekten.
▪ KNMG visie moeten we gaan naleven, met een bedrijfsarts
als arbeidsarts in de curatieve zorg. We moeten starten met
een pilot en het daarna landelijk uitbreiden.
▪ Universiteiten moeten de stap nemen en arbeid opnemen in
de opleidingen
▪ Bij een hoop [medische] handelingen is niet de eerste vraag
hoeveel het kost, maar wat is goede zorg, uit morele
overwegingen. Bij arbeidsgerelateerde zorg is het zoeken
wie dat uiteindelijk gaat betalen. Zorgverzekeraar zal zeggen
dat het op het gebied van arbeid ligt en vice versa.

“Er moet een heffing komen voor opbouw van
deskundigheid in branches” Stelling 3 Jan Popma
Sectorspecifieke producten en diensten dragen
bij aan effectievere preventie, omdat deze op
maat is en rekening houdt met de risico’s en
uitdagingen van de branche. Dit leidt tot betere
arbeidsomstandigheden en een betere
gezondheid van werknemers
Maar wat is er voor nodig om te zorgen dat alle
branches aandacht geven aan preventie?
• Kennis/deskundigheid
• Duidelijke normen/afspraken
• Duidelijke verantwoordelijkheidstoedeling
• Toezicht
➢ Er moet een heffing komen voor opbouw van
deskundigheid in branches

“Er moet een heffing komen voor opbouw van
deskundigheid in branches” Stelling 3 Jan Popma
Gedachtenwisseling met het publiek
Voorstanders van de stelling:
• Niet alle branches hebben de mogelijkheid of de
deskundigheid om maatregelen te nemen. Ook zijn er
veel werkgevers die hun verantwoordelijkheid niet
nemen. Er zijn branches die de deur dichtgooien voor
een RI&E en het ‘arbo geneuzel’’ vinden.
• We hebben een programma dat goed werkt, maar
het systeem erom heen werkt niet. Voor een kleine
werkgever is de kans klein dat de investeringen zich
terug verdienen. Zorgverzekeraars hebben geen
belang bij preventie.
• Daarom is het de verantwoordelijkheid voor de
overheid. Als bedrijven het gaan doen omdat ze
maatwerk kunnen leveren is dat prima. Maar als ze
het niet doen, moet de overheid dat doen.

Tegenstanders van de stelling:
•

Heffing op bracheorganisaties
moet niet gebeuren.
Brandweer Nederland toont
aan dat je op basis van
vrijwilligheid met succes veel
zelf kunt doen. De best
haalbare norm moet in het
toezicht adequaat zijn.

Laatste ronde opmerkingen vanuit publiek (1)
Het publiek krijgt gelegenheid laatste punten mee te geven
• Wij (verzekeraar) doen aan preventie in selecte groepen. Als verzekeraar moet je voorlichting
geven aan werknemers, gericht op specifieke doelgroepen.
• Goede voorlichting is belangrijk. Je moet al op de basisschool leren hoe je klachten herkent van je
lijf zodat je tijdig aan bel leert trekken
• Roadmap on Carcinogens is een Europees actieprogramma om meer aandacht te krijgen voor
stoffen. Op de site worden goede praktijkvoorbeelden verzameld. Ook kun je ‘vrienden’ worden
van het netwerk. Meer informatie is te vinden op www.roadmaponcarcinogens.eu
• Het is wettelijk vastgesteld dat bij intrede van jonge of nieuwe werknemers dat de werkgever ze
aanbiedt om in contact komen met de bedrijfsarts. Zodat ze kennis kunnen maken en weten dat ze
daar terecht kunnen.
• De plicht is dat de werkgever alle risico’s van zijn werkplek kent. In België gaat 1% van loon
werknemers naar fonds beroepsziekten.
• Er moeten goede instituten zijn die kennis verzamelen.

Laatste ronde opmerkingen vanuit publiek (2)
• We hebben het steeds over wettelijke verplichtingen. Als je ziet
dat meer dan 50 % van de bedrijven geen eens een RI&E heeft, is
de conclusie dat er te weinig inspectie is.
• We moeten een fonds beroepsziekten in het leven roepen.
• We vechten al 15 jaar voor dat fonds. De overheid en werkgevers
houden dit tegen.
• Aansprakelijkheidsverzekeraars moeten van werkgevers eisen dat
RI&E op orde is.
• Inzichtelijk moet zijn wat de overall kosten en baten zijn. Heldere
cijfers zijn nodig.

• Er zijn legio rapporten geschreven. Dus het is al lang bekend. We
moeten er wat mee gaan doen!

Overall conclusie
Meest prangende vraag: is er in Nederland eigenlijk wel een “stelsel”
om beroeps(long)ziekten systematisch te voorkomen en mensen met
beroeps(long)ziekten op te sporen en te behandelen?
De aanwezigen willen dat in Nederland een “integraal stelsel” wordt
opgebouwd om beroepslongziekten te voorkomen. De LAN brengt rond
de zomer samen met een aantal andere organisaties een manifest uit
met een inhoudelijk pleidooi voor een integrale aanpak van
beroepslongziekten waarbij actieve (gecoördineerde) inzet van alle
partijen essentieel is.

Evaluatie
Een greep uit de boodschap
die mensen meenamen uit het
seminar
•

•
•
•

Samen maakt sterker, krachten
bundelen en individuele
verantwoordelijkheid nemen als
professional.
Er gaat niet veel veranderen als de
systeemfouten niet worden
opgelost door de politiek
De arbeidsgeneeskunde in
Nederland is essentieel om tot
een verbetering te komen.
Preventie beroepsziekten moet
veel hoger op de (politieke)
agenda.

Een greep uit wat mensen
aangeven zélf te kunnen
doen
•

Voorlichting over preventie
geven

•

Deskundigheidsbevordering van
bedrijfstakken en andere artsen.

•

Meer werken aan de verbinding
tussen curatieve en arbozorg.

•

Meer informatie en
onderzoeken m.b.t. gevaarlijke
stoffen en stofdeeltjes

•

Goede en zorgvuldige
beroepslongziekten diagnostiek.

•

Organiseren van meer
bedrijfskundige gespecialiseerde
zorg voor de branche.

Een greep uit wat mensen aan andere
partijen willen meegeven
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Meer procedures over beroepsziekte en
aansprakelijkheid kan bij individuele werkgevers
en verzekeraars leiden tot het nemen van
(preventieve) maatregelen.
Krachten bundelen en veel publiciteit zoeken.
Meer coördinatie naar oplossingen richting
overheid (Arbowetgeving meer handen en
voeten geven).
Arbeid integreren in geneeskundige opleiding.
Verzekeraars korting geven op premie bij
bedrijven die het goed voor elkaar hebben.
Melding beroepsziekten door bedrijfsartsen ook
naar ISZW
Inzetten op stelselwijziging (KNMG) Arbocuratieve zorg.
Wacht niet op hard bewijs maar ga aan de slag.
Meer kennis over beroepslongziekten bij
bedrijfsartsen
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Amerik Klapwijk (VCPBerth)
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Jannie Mooren (Stichting van de Arbeid)
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Joann Ludlage (Ervaringsdeskundige)
Johan Huver (Lid FNV Arbo FNV netwerk en lid werkgroep Werk en
Kanker)
Johanna Broese (Long Alliantie Nederland)
Jolanda Willems (Prevent Partner)
Jos Rooijackers (Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longziekten)
Judith Sluiter (Academisch Medisch Centrum / UvA)
Kees Halm (FME)
Kees Ludlage (Ervaringsdeskundige)
Kees van Dongen (Stichting Certificatie Asbest)
Laurie Hermans (TNO)
Leon Widdershoven (Asbestslachtoffers Vereniging Nederland)
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Sabine Bergraaf (Bureau Beroepsziekten
FNV)
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Taeke Pal (Nederlandse Vereniging van
Bedrijfsartsen)
Tanja de Jong (Stigas)
Tineke Rens (Stichting Sociaal Fonds
Bakkersbedrijf)
Ton Stroobach (FNV)
Walter Cammbach (ASR)
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Willem de Jager (Lid FNV arbo netwerk, lid
OR KLM)
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Wout van Veen (Wout van Veen Advocaten)

