Amersfoort, 09 maart 2018
Betreft: Uitnodiging deelname versterken aanpak longziekten en werk
Onze referentie: LAN 2018-007

Geachte heer, mevrouw,
Wij nodigen u uit mee te doen aan het verbeteren van de aanpak van
beroepslongziekten. Deze brief informeert u over het waarom van dit initiatief, de
voordelen voor u en uw patiënten hier aan mee te doen en hoe u meer informatie kunt
krijgen.
1. Waarom het versterken van de aanpak van longziekten door het werk?
Een aanzienlijk aantal patiënten heeft gezondheidsklachten, maar realiseert zich niet dat
deze worden veroorzaakt door het werk. In veel gevallen wordt de link met het werk
niet, of pas in een laat stadium gelegd. Vervelend voor zowel patiënt als zorgverlener
omdat de juiste diagnose en maatregelen tegen verergering van de klachten lang op zich
laten wachten en vaak pas na een lange intensieve zoektocht tot stand komen.
Jaarlijks sterven 3.300 mensen door blootstelling aan stoffen op het werk (waaronder
beroepslongziekten). Ieder jaar komen er veel nieuwe slachtoffers van beroepsziekten
bij. Mede hierdoor zijn de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegheid &
Volkgezondheid, Welzijn en Sport en de Long Alliantie Nederland gestart met het
programma beroeps(long)ziekten, dat als doel heeft beroeps(long)ziekten te voorkomen,
eerder op te sporen en beter te behandelen.
2. Hoe kunt u meedoen aan het versterken van de aanpak van longziekten door
werk?
De Long Alliantie Nederland (LAN) heeft een aanpak ontwikkeld zodat bij (long)ziekten
sneller de koppeling kan worden gelegd met het werk en de samenwerking tussen
zorgverleners kan worden verbeterd, gebruik makend van ieders expertise.
De aanpak die is/wordt ontwikkeld, bestaat uit de volgende onderdelen:
- Een e-learning ‘signaleren beroepslongziekten’ gebaseerd op de richtlijnen
Werkgerelateerd Astma en Astma en COPD. Deze e-learning geeft zorgverleners
handvatten sneller de koppeling te leggen tussen longklachten en werk. Onder meer
middels enkele anamnestische vragen.
- Een (beknopt) “zorgpad longziekten door werk”. Dit zorgpad beschrijft de
organisatorische aanpak van longziekten door werk en hoe samenwerking tussen
betrokken zorgverleners (zoals huisarts, longarts, verpleegkundige, bedrijfsarts,
arbeidshygiënist) kan plaatsvinden. Dit zorgpad wordt ontwikkeld in samenwerking
met een groot aantal beroepsverenigingen.
Doelen van deze aanpak zijn:
- de tijd verkorten tussen het ontstaan van de longklachten en de start van de
behandeling.
- Verminderen van de arbeidsbelasting van zorgverleners door snellere signalering,
betere doorverwijzing en betere samenwerking.
- het verkennen van de mogelijkheden preventieve acties in te zetten bij collega’s van
uw patiënten, die in dezelfde werkomstandigheden verkeren.

Wij willen deze aanpak in twee regio’s in Nederland kleinschalig testen, zodat duidelijk
wordt wat goed werkt voor zorgverleners en patiënten. Dit ten behoeve van eventuele
aanpassing van de aanpak en de verdere opschaling, zowel voor longziekten als andere
door het werk veroorzaakte ziekten.
Van pilotregio’s wordt gevraagd:
• bereidheid om het probleem van longziekten door werk aan te pakken;
• bereidheid hiertoe samen te werken met andere zorgverleners in de regio;
• deelname aan de e-learning ‘signaleren beroepslongziekten’;
• het “zorgpad longziekten door werk” lokaal te vertalen, door in uw regio afspraken te
maken wie wat wanneer doet en hoe wordt samengewerkt. De LAN ondersteunt dit
proces;
• 25 patiënten volgens de regionale behandelafspraken (zorgpad) behandelen tussen
september 2018 en april 2019;
• gezamenlijk regionaal de ervaringen te evalueren van het werken volgens het
zorgpad, de LAN voert hiertoe interviews met betrokkenen;
• bereidheid ervaringen te delen met andere regio’s en met landelijke stakeholders
zoals de Ministeries van VWS, SZW, zorgverzekeraars etc.
Iedere pilotregio ontvangt €25.000 voor deelname. Om uw tijdsinvestering zo veel
mogelijk te beperken, levert de LAN adequate personele ondersteuning. Deze wordt
onder meer ingezet voor het uitvoeren van een regionale analyse onder zorgverleners,
patiënten en bedrijven; het bijeen brengen van de betrokken zorgverleners ten behoeve
van de regionale vertaling van het zorgpad; en het begeleiden en uitvoeren van de
evaluatie.
3. Meer informatie
Als u mogelijk belangstelling heeft om betrokken te zijn als pilotregio bij de versterkte
aanpak van longzieken door het werk, dan verkennen we graag samen met u de
mogelijkheden. Onder andere bespreken we dan graag hoe potentiële
samenwerkingspartners in uw regio kunnen worden benaderd.
U kunt contact opnemen met drs. Heleen den Besten, Projectleider Arbeid en Zorg bij de
Long Alliantie Nederland, denbesten@longalliantie.nl en tel. 06-24 626 757. We zien uw
reactie graag tegemoet vóór 15 april 2018.
Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Long Alliantie Nederland,

drs Emiel Rolink
directeur
Bijlage 1: Meer informatie over de LAN en beroepslongziekten
Bijlage 2: Meer informatie over de pilot longziekten en werk

