Bijlage 1 Meer informatie LAN en activiteiten aanpak beroepslongziekten
Over de Long Alliantie Nederland (LAN)
De Long Alliantie Nederland (LAN) is een federatieve vereniging op het gebied van preventie en zorg
van chronische longaandoeningen. De doelen van de LAN zijn:
-

Het terugdringen van het aantal mensen met chronische longaandoeningen;

-

Het terugdringen van de ernst van hun ziekte en het aantal sterfgevallen als gevolg van
chronische longaandoeningen;

-

Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische longaandoeningen.

Meer informatie vindt u op de website van de LAN: www.longalliantie.nl

Beroepslongziekten in Nederland
•

Jaarlijks sterven in NL 4.100 mensen door
beroepsziekten, waarvan circa 3.300 mensen door
werken met stoffen / beroepslongziekten

•

Tussen één en vijf miljoen werknemers in Nederland
maakt kans op blootstelling aan schadelijke stoffen op
de werkvloer

•

Arbeidsverzuimkosten € 1 miljard per jaar

•

Bij ca. 15% van de patiënten bij zowel Astma als COPD
spelen arbeidsgerelateerde factoren een rol

Stoffen en sectoren
Dieselrook – o.a. (wegen)bouw, garages, transport

Houtstof- o.a. bouw, houthandel, meubelindustrie

Lasrook – metaal, elektro, scheepsbouw,
installatiebranche

Asbest- Renovatie/sloop gebouwen,
scheepsreparatie, installatiebranche

Organische stoffen- Landbouw (akkerbouw, veeteelt,
tuinbouw) en voedingsindustrie

Oplosmiddelen- o.a. bouw, huisschilders,
autoschadeherstel, grafische industrie

Allergene stoffen– landbouw, bakkers,
meelmaalderijen, kunststofindustrie

Chemische stoffen- Chemie

Kwartsstof - de bouw, betonproductie, wegenbouw

Rook en Roet - Brandweer

E-learning signaleren beroeps(long)ziekten
Om bewustwording van beroepslongziekten bij zorgverleners te vergroten ontwikkelt de LAN een elearning. De e-learning is gericht op huisartsen, longartsen, bedrijfs-en verzekeringsartsen,
longverpleegkundigen, longfunctieanalisten, praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners en
arboverpleegkundigen. In de e-learning worden zorgverleners geïnformeerd over het belang om
aandacht te schenken aan "het werk van mensen" in consulten met patiënten. In de e-learning
besteden we aandacht aan de 4 vragen die zorgverleners kunnen stellen om er achter te komen of
problemen door het werk worden veroorzaakt, nl: 1) Wat voor werk doet u? 2) Legt u een relatie
tussen uw klachten en het werk? Treden klachten op kort nadat u met bepaalde werkzaamheden bent
gestart of na meerdere uren? 3) Nemen de klachten af als u langer thuis bent, tijdens weekenden of
vakanties? 4) Wordt u beroepsmatige blootgesteld aan stoffen, gassen of dampen? 1 Ook komt aan
bod welke verwijs- en behandelmogelijkheden er zijn bij werkgerelateerde longziekten. De e-learning
wordt in september 2018 opgeleverd en verspreid onder zorgverleners. De e-learning zal gratis
beschikbaar zijn en levert 1 accreditatiepunt op.

Ademnood, longziekten als gevolg van werk
In 2016 hebben de Long Alliantie Nederland en het Longfonds het boek
“Ademnood, longziekten als gevolg van werk” uitgebracht. In deze
publicatie komen 7 slachtoffers van longziekten als gevolg van werk
aan het woord. Zij vertellen hun adembenemende verhalen, over hoe
lang het duurt voor duidelijk is wat je mankeert, over het verliezen van
je baan waar je van houdt, over het sociale isolement en het gevoel
niet meer mee te tellen. Het doel van de publicatie is om de
bewustwording van de gevaren van blootstelling aan stoffen te
vergroten, zowel bij werknemers, werkgevers als zorgverleners.
Manifest Integrale Aanpak Beroepslongziekten
Dit boek draagt bij aan het vergroten van de bewustwording over
beroepslongziekten
bij verschillende
In het boek
Op 4 juli 2017 overhandigde
de Longdoelgroepen.
Alliantie Nederland
(LAN)worden
het
medewerkers
geportretteerd
uit
de
metaal,
bakkers
en
landbouw
manifest “Integrale Aanpak Beroepslongziekten – Nederland
sector.
Separate verhalen
uit Ademnood
gecommuniceerd
in de
Wereldkampioen
gezond werken”
aan dezijn
Tweede
Kamer. Hierin
sectoren
waarop
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hadden.
presenteren
zij, met
ruim 30 ondertekenaars,
een concrete, integrale
aanpak om longziekten als gevolg van werk uit te bannen. Het manifest
benoemt 10 punten die moeten worden aangepakt om
beroepslongziekten uit te bannen. Zo moet er in de zorg meer aandacht
komen voor de factor arbeid, moet de veiligheid op het werk worden
verhoogd door het stimuleren van technische innovaties en moet arbozorg
onderdeel worden van de Zorgverzekeringswet. Het manifest is
gepubliceerd op: www.longalliantie.nl/manifest
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