
Casus
• 42 jarige man;
• Werkzaam in de compostering.



Vervolg. 

• Maandag niet lekker, griepachtige klachten, 
droge hoest, zweterig, algehele malaise;

• Meldt zich regelmatig ziek;
• In de loop van de week voelt hij zich beter;
• Bij de weekafsluiting in de kantine lust hij 

er wel eentje! 
• Zijn baas denkt aan (…) ..



Waar denken jullie aan?

Is er een mogelijk 
een relatie met 

het werk??? 

Een bodempje  
leggen voor het 

weekend? 



• Pathognostisch voor 
endotoxinen blootstelling;
– Ook bij blootstelling aan 

metalen;
• Metaalrookkoorts;

– Brass shakes;
– Zinc shakes;
– Metal dust fever.

• Klachten
• Koorts;
• Rillingen;
• Misselijkheid; 
• Hoofdpijn;
• Spierpijn;
• Kortademigheid;
• Longklachten;
• Droge hoest.

Monday Morning fever



Factsheet Endotoxinen

Dr. Jaap Maas, bedrijfsarts-epidemioloog



• Endotoxinen (ook wel 
lipide A genoemd) zijn 
celwandbestanddelen 
van Gram-negatieve 
bacteriën; 

• De toxines komen vrij bij 
beschadiging of dood van 
de bacterie. 

Wat zijn endotoxinen? 



Sectoren
• Productie granen, zaden, groenten en Champignons;
• Verwerking en opslag van granen, zaden;
• Melkveehouderij, pluimvee, varkens, slachterijen;
• Verwerking dierlijke producten;
• Pulp- en papierindustrie;
• Waterzuivering;
• Bos en natuurwerkers;
• Afvalverwerking, compostering, mestverwerking;
• Transport van dieren, bloemen, biologische producten;
• Gezondheidszorg, tandartsen, etc.



• Agrarische sector;
• Boeren;
• Tuinbouw;
• Medewerkers vuilverbranding 

en waterzuivering;
• Medewerkers 

metaalverwerkingsbedrijven;
• 100.000 tot 200.000 

werknemers blootgesteld

Beroepen



• Acute blootstelling;
– Organic Dust Toxic

Syndrome (100-1000 EU/M3)
• Temperatuur, rillingen;
• Algehele malaise;
• Hoesten;
• Benauwdheid;

– Klachten worden in de loop 
week minder;

– Zekere gewenning;
• “Monday morning fever” 

• Chronisch
– COPD;
– Bronchiale 

hyperreactiviteit;
– Longfunctiedalingen door de 

tijd;
– Cognitieve beperkingen??
– Beschermend effect tegen 

longkanker??

Klachten 



• Lymulus Amebocyte Lysaat
test (LAL-test);

• Enzymsysteem geproduceerd 
in serum molukkenkreeft;

• Fotometrische test;
• Discussie over de 

grenswaarde
– 90 EU/M3 (GR)
– 200 EU/M3 (wettelijk)

• Omwonenden

– 30 EU/M3

Meten van endotoxinen in de lucht 



• FEV1;
– dosisresponse relatie van 40-300 ml/ 

1 EU/M3

• FVC;
• FEV1/FVC-ratio = Tiffeneau waarde. 

• Collega’s met soortgelijke klachten?
• Verbetering buiten het werk in 

weekenden en vakanties (monday
morning fever);

• Constitutioneel eczeem, allergie, 
atopie in de voorgeschiedenis;

• Roken;
• Andere (pre)-existente 

longaandoeningen;
• Soort werk & beroep;
• Hobby. 

Diagnostiek 



Wanneer beroepsziekte
Stap 1. Diagnose: voornamelijk klinisch, tijdsbeloop;

Verbetering buiten het werk in weekenden en 
vakanties (monday morning fever);

Stap 2. Blootstelling: metingen, werkplekonderzoek;
Collega’s met soortgelijke klachten?

Stap 3. Causaliteit: Overtuigend evidence
Stap 4. Hobby; 
Stap 5. Overwegingen;



Stap 6. Preventie
• Bronbenadering: veelal onmogelijk;
• Technische maatregelen;

– Besproeien van dieren en een olie emulsie;
– Luchtbevochtiging
– Toevoegen van biociden;
– Reiniging en onderhoud;
– Filters/klimaatsystemen, ventilatie;

• Organisatorisch;
– Schone en vuile zones;
– Weren van medewerkers met een verhoogde kwetsbaarheid;

• Persoonlijke beschermingsmiddelen;
– Stofjassen, handschoenen en bij piekbelasting adembescherming;

• PPMO
– Longitudinaal meten van de FEV1/FCV.



Vragen? 

14


	Casus
	Vervolg. 
	Waar denken jullie aan?
	Dianummer 4
	Factsheet Endotoxinen
	Dianummer 6
	Sectoren
	Dianummer 8
	�
	Dianummer 10
	�
	Wanneer beroepsziekte
	Stap 6. Preventie
	Vragen? 

