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Casusbeschrijving
Mevrouw S. van de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) 
van een academisch ziekenhuis komt met ernstige 
dyspnoeklachten naar het spreekuur van de bedrijfs-
arts. Haar benauwdheidsklachten zijn de afgelopen zes 
weken behoorlijk toegenomen en de huisarts heeft haar 
verwezen naar de longarts. 
Als voornaamste klachten uit mevrouw S. toename 
benauwdheid, kortademigheid, aanhoudend hoesten en 
ernstige vermoeidheid. Zij heeft zich zes weken geleden 
moeten ziek melden en geeft aan dat zij nog niet in 
staat is het werk volledig in dienstrooster te hervatten, 
tot grote frustratie van haarzelf. Tijdens het gesprek is 
de dyspnoe zichtbaar; zij is niet in staat zinnen in een 
ademteug af te maken, zij gebruikt ademhalings spieren 
en zij heeft een piepende ademhaling. Zelf denkt 
 mevrouw S. dat de omslag van het weer oorzaak is van 
de toename van haar klachten. 
Bij doorvragen op het ontstaansmoment van de klachten 
blijkt zij tijdens haar werkzaamheden een inhalatie- 
incident te hebben meegemaakt. De klachten ontston-
den acuut nadat zij een kar opende met vuil instrumen-
tarium afkomstig van de operatieruimtes van orthopedie. 
In een van de vuile sets waren restanten van botcement 
aanwezig. Er zijn mogelijk dampen en/of poeder vrij 
gekomen waarna mevrouw S. acuut benauwd werd. 

Mevrouw S. krijgt het advies foto’s te maken van de 
etiketten van de stoffen waar zij normaliter mee werkt 
en van de verpakking van de stof waaraan zij is bloot-
gesteld tijdens het inhalatie-incident en deze foto’s mee 
te nemen naar de longarts.
De bedrijfsarts neemt contact op met de longarts voor 
melding en toelichting van het inhalatie-incident met 
mogelijke blootstelling aan botcement en uitleg over de 
reguliere arbeidsomstandigheden. 
Er wordt een werkplekonderzoek uitgevoerd door de 
arbeidshygiënist.
Mevrouw S. gaat in dagdienst op een andere werkplek 
voor een beperkt aantal uren aan de slag.

Arbeidsanamnese
Mevrouw S. werkt sinds vijf jaar op de CSA van dit 
ziekenhuis, waar chirurgisch instrumentarium wordt 
gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd. De werk-
zaamheden bestaan uit het uit elkaar halen, reinigen, 
controleren, onderhouden, steriliseren en leveren van 
steriele medische hulpmiddelen (Zie Box 1).

Voorafgaand
Een half jaar daarvoor had haar leidinggevende zijn 
zorgen over de inzetbaarheid van mevrouw S. bespro-
ken met de bedrijfsarts. Het betreft een alleenstaande 
vrouw van 32 jaar die regelmatig uitvalt met lucht-
weginfecties. De leidinggevende heeft het vermoeden 
dat mevrouw S. de vroege signalen van haar gezond-
heidsprobleem negeert met alle gevolgen van dien. Zo 
vindt de leidinggevende dat de infecties behoorlijk ern-
stig zijn, mevrouw S. zou al meerdere kuren antibiotica 
en prednison hebben gehad en mevrouw S. heeft lange 
tijd nodig om weer te herstellen. De leiding gevende 
kent mevrouw S. als een plichtsgetrouwe collega met 
een groot arbeidsethos. Mevrouw S. is toen op het 
preventieve spreekuur van de bedrijfsarts geweest.
Zij vertelde dat zij astma heeft vanaf jonge leeftijd (basis-
school) met een persisterend en wisselend beloop varië-
rend over de jaren van matige tot ernstige exacerbaties. 
In het afgelopen jaar heeft zij tweemaal een longontste-
king gehad waarvoor zij antibiotica en prednison heeft 
gebruikt. In de lente en zomer heeft zij meer klachten 
van benauwdheid vanwege bronchiale hyperreactiviteit. 
Als meisje had zij eczeem en zij is allergisch voor huis-
stofmijt, graspollen, berkenpollen, honden en schim-
mels. Ook is zij bekend met een voedselallergie voor 
vruchten met een pit en noten. 
Er is geen comorbiditeit. Zij gebruikt uitgebreid medica-
tie: Budesonide, Terbutaline, Formoterol , Salbutamol, 
Levocabastine oogdruppels, Mometason neusspray, 
Desloratadine tabletten. Zij heeft nooit gerookt en sport 
drie keer per week, spinning.

Vervolgconsult vier weken na incident
Mevrouw S. heeft geprobeerd deels te blijven werken in 
de dagdienst maar vertelt dat zij door haar leidinggevende 
naar huis is gestuurd. Zij had het erg benauwd en zij zou 
ook een blauwe gelaatskleur hebben gekregen. Zij geeft 
aan dat zij erg vermoeid is en zich erg gefrustreerd voelt. 
Zij is inmiddels door de longarts gezien en deze heeft 
longfunctieonderzoek en longrevalidatie voorgesteld 
waarvoor zij erg gemotiveerd is. De longarts stelt voor 
tijdens de revalidatie niet te werken gezien de ernst van 
de klachten en ook om na longrevalidatie het effect van 
werkhervatting op de longfunctie te kunnen meten. 

Overleg longarts
Diagnose: klassiek astma vanaf vroege jeugd met 
 uitgebreide allergieën. 
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Er is sprake van door werk verergerd astma. Mevrouw S. 
werkt met irritantia waarvan enkele zeer irritatief zijn en 
met name hoestklachten en verergering van de hyper
reactiviteit kunnen geven. Anamnestisch is er echter wei
nig aanwijzing voor omdat mevrouw S. geen verschil in 
klachten ervaart tijdens werk vergeleken met wanneer zij 
vrij is. Daarnaast eenmalige blootstelling aan botcement, 
welke anamnestisch acute verergering heeft veroorzaakt. 
Psychosociale problematiek speelt een rol, mevrouw S. 
voelt zich erg gefrustreerd over haar klachten en heeft 
geen adequate copingstrategieën. Longarts stelt voor 
een klinisch multidisciplinair revalidatietraject te starten 
waarin ook aandacht zal zijn voor werkhervatting. 
 Longarts verzoekt tijdens de werkhervatting mevrouw S. 
te monitoren met piekstroommetingen.

Werkhervatting
Na 10 weken longrevalidatie is mevrouw S. goed op
geknapt. De astma is stabiel, ze heeft nauwelijks klach
ten, de longfunctie is optimaal, medicatie aangepast en 
zij heeft meer energie, is normaal belastbaar en heeft 
een betere copingstrategie. In het teamoverleg heeft zij 
de collega’s uitgebreid geïnformeerd over haar ziekte 
en revalidatieperiode. Hierdoor is er begrip ontstaan bij 
collega’s. 

Mevrouw S. wil zelf erg graag terugkeren in het eigen 
werk. Omdat tijdens revalidatie bleek dat met name 
de ineffectieve coping voor een geleidelijke vererge
ring van de astma heeft gezorgd, zijn er geen contra 
indicaties afgegeven door de longarts. Tijdens opbouw 
van de werkhervatting zal mevrouw S. Vier keer per 
dag piekstroommetingen doen: ’s ochtends en ’s avonds 
thuis, en tweemaal gedurende de dag op het werk. Het 
dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 
moet volgens richtlijnen gebeuren. 
Mevrouw S. heeft haar werk in zeven weken op
gebouwd naar een volledige werkweek en tijdens 
reintegratie bleef de piekstroom constant (zie figuur). 
Tijdens followup blijkt het handhaven van grenzen, het 
op tijd nemen van rustmomenten en het verdelen van 
energie over de dag een blijvend aandachtspunt voor 
mevrouw S. en haar leidinggevende. 

Maatregelen arbeidsomstandigheden
Arbeidshygiënist adviseert na overleg met de longarts 
en bedrijfsarts het chirurgisch mondmasker te vervan
gen door een FFP2masker met ademhalingsventiel. 
Naar aanleiding van dit incident is deze maatregel 
ingevoerd voor alle medewerkers. 
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Uitwerking van het zesstappenplan NCvB voor 
 diagnostiek beroepsziekte voor deze casus

Stap 1: vaststellen van de aandoening/ziekte
Diagnose: verergerd astma 

Stap 2: vaststellen van de relatie met werk
Er is blootstelling met reinigings- en desinfectiemiddelen 
die zeer irritatief zijn en met name hoestklachten en ver-
ergering van hyperreactiviteit kunnen geven. Ook vindt 
blootstelling aan stoom plaats, wat ook eenzelfde toename 
van klachten kan geven. 
Daarnaast is mevrouw S. eenmalig blootgesteld geweest 
aan botcement. Botcement bevat acrylaatverbindingen. 
Acrylaten zijn irritatief en kunnen tevens bij langdurige 
blootstelling tot een allergie leiden.

Stap 3: vaststellen van de aard en het niveau van de 
oorzakelijke blootstelling
Mevrouw S. is langdurig blootgesteld geweest aan irrite-
rende reinigings- en desinfectiemiddelen. Echter, zij lijkt 
hier geen extra klachten van te hebben ondervonden. Zij 
geeft aan dat zij geen verschil in klachten ervaart tijdens 
en buiten het werk.

Box 2
(Beroeps) astma is de meest gemelde beroepsziekte van 
de longen
Beroepsastma kan worden veroorzaakt door allergenen 
en/of irritatieve stoffen. Luchtwegallergenen worden 
onderverdeeld in allergenen met een hoog molecuulge-
wicht (HMG > 5000 dalton), bijvoorbeeld eiwitten en 
enzymen, en allergenen met een laag molecuulgewicht 
(LMG <1000 dalton), zoals chemische stoffen. Laag-
moleculaire stoffen kunnen zowel astma veroorzaken 
via een immunologisch mechanisme als via irritatie. 
Daarnaast kan bestaand astma worden verergerd door 
werk, ook wel work-aggravated asthma (WAA) of work 

exacerbated asthma (WEA) genoemd. 
Reactive Airways Dysfunction Syndrome (RADS) is 
een beroepsastma ten gevolge van een eenmalige zeer 
hoge blootstelling aan irritantia. Bekende voorbeelden 
van een RADS zijn astma’s ontstaan aansluitend op 
blootstelling bij een incident met chloor of ammoniak. 
Voorwaarde voor de diagnose RADS is dat betrokkene 
tevoren geen astma of allergieën had. Had hij deze wel, 
dan krijgt hij de diagnose door werk verergerd astma. 
Voor de diagnostiek bij een vermoeden van een werk-
gerelateerd astma kan gebruik worden gemaakt van 
de NVAB richtlijn Astma & COPD (www.nvab-online.
nl), Registratie richtlijn NCvB Werkgerelateerd astma 
(www.beroepsziekten.nl/G001) en Richtlijn Werkgere-
lateerd astma voor longartsen (www.nvalt.nl).

Box 1
Sterilisatieproces
Alle medische hulpmiddelen voor hergebruik doorlopen 
dezelfde route voordat ze steriel de centrale sterilisatie 
verlaten. Het werkproces bestaat uit verschillende 
stappen, die worden uitgevoerd in vier ruimtes: 

■■ Vuile kant desinfectie
■■ Schone ruimte desinfectie
■■ Componeerruimte
■■ Ruimte achter de autoclaven

Het eindpunt van het instrumentarium is het steriele 
magazijn. Hier vindt de uitgifte plaats. 

In de desinfectieruimten wordt het gebruikte instru-
mentarium gedemonteerd en handmatig ontdaan van 
zichtbaar vuil, gespoeld in een gesloten spoelbak, 
behandeld in een ultrasoon bad, afgespoeld, geplaatst in 
de instrumentenwasmachine, gekeurd en vrijgegeven 
voor de schone ruimte.
In de vuile ruimte wordt gewerkt met reinigings- en 
desinfectiemiddelen: Neodisher Neoquat Combi, Neo-
disher Septo Med, Alcohol 70% en Neodisher N.
Veel instrumentarium wordt met een water- en/of 
stoomspuitpistool schoon gespoten/gestoomd. Holle 
instrumenten krijgen een speciale behandeling. Zij wor-
den doorgespoeld met een waterpistool en behandeld 
met een smalle rager. Vervolgens worden de instru-
menten aangesloten op een apart spoelblokje in de 
wasmachine voor een grondige inwendige behandeling. 
Bij het gebruik van het water- en/of stoomspuitpistool 
ontstaat een nevel van aerosolen/stoom. 
Verse lucht wordt geventileerd via roosters in het plafond, 
boven de bak met alcohol is puntafzuiging aanwezig. 
In de vuile ruimte dragen medewerkers Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM’s): mutsjes, OK-pakken, 
chirurgisch mondmasker, (veiligheids-)bril, plastic schort 
en handschoenen. 

In de schone ruimte wordt het gedesinfecteerde instru-
mentarium verzameld, gecontroleerd op reinheid. In de 
componeerruimte wordt gemonteerd waar nodig, gecon-
troleerd op functionaliteit en compleetheid en ingepakt.
Als het instrumentarium klaar is, wordt er een charge-
nummer toegekend. Zo kan achteraf worden gezien wel-
ke sterilisator is gebruikt. Mocht er onverhoopt iets fout 
gegaan zijn, dan kan het chargenummer in het computer-
systeem geraadpleegd worden. In de steriele ruimte kan 
de lading afkoelen, ontwasemen en gecontroleerd worden 
op beschadigingen van de verpakking en vochtplekken. 
Na controle van de sterilisatiegrafiek wordt de lading 
vrijgegeven. Vervolgens wordt het instrumentarium opge-
slagen in het steriele magazijn of meteen retour gestuurd 
naar het magazijn van het centrale OK-complex.
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Het incident met de eenmalige blootstelling aan botcement 
heeft wel een acute verergering van klachten veroorzaakt.

Stap 4: nagaan van andere mogelijke verklaringen 
en de individuele gevoeligheid
Mevrouw S. had al vanaf de vroege jeugd klassiek astma 
met uitgebreide allergieën. 
Tevens is er sprake van een ineffectieve copingstrategie bij 
mevrouw S. 

Stap 5: concluderen en melden
Beschouwend voldoet het beeld aan door werk verer-
gerd astma bij een bestaande astma die door aspecifieke 
prikkels (chemische en/of fysische prikkels, zoals geuren, 
koude, temperatuurwisselingen en een hoge of lage 
vochtigheidsgraad) is ontregeld. Er is een acute vererge-
ring ontstaan na een eenmalige hoge blootstelling aan 
acrylaten in botcement. 

De bedrijfsarts meldt de beroepsziekte: door werk verer-
gerd astma (cascode R 679), zie Box 2. 

Stap 6: preventieve maatregelen en interventies 
inzetten en evalueren
Ten aanzien van PBM’s: het chirurgisch mondmasker 
werd vervangen door een FFP2-masker met ademhalings-
ventiel. Naar aanleiding van dit incident is deze maatregel 
ingevoerd voor alle medewerkers. Achtergrond: dampen 
worden ook niet door FFP2-masker weggevangen, poeder 
en aerosolen wel.

Dankwoord
Met dank aan beschreven medewerkster, Cora Klaver 
(arbeidshygiënist arbo- en milieudienst Radboudumc) en 
Bart van Holsteijn (bedrijfsleider, Radboudumc).
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Arbeidsgebonden longaandoeningen kan de bedrijfsarts 
op het spoor komen door:

■■ kennis te hebben van de werkomstandigheden; 
■■ een uitgebreide medische én arbeidsanamnese af te 

nemen inclusief de mening van de leidinggevende;
■■ optimaal samen te werken met de kliniek.

Peakflow metingen

dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ochtend 350 370 320 400 370 430 380 400 370 400 390 360 420 370

avond 400 430 360 420 430 400 420 420 430 450 410 400 430 400
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12,5 miljoen euro om werknemers gezond te houden
Het wil in Nederland nog niet echt vlotten met gezond-
heidspreventie in bedrijven. De focus ligt nog steeds op de 
aanpak van het ziekteverzuim. Maar voorkómen is beter 
en goedkoper. Zeker nu de overheid de sociale partners 
een handje gaat helpen. Staatssecretaris Klijnsma (SZW) 
stelt € 12,5 miljoen beschikbaar voor projecten om wer-
kenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. 
Vanaf september 2017 kun je subsidie aanvragen voor de 
regeling Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren. 
O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale 
partners kunnen subsidie aanvragen. Daarmee kunnen zij 
plannen financieren ter bevordering van duurzame inzet-
baarheid. Hoe kunnen we in Nederland zorgen dat mensen 
plezier houden in hun werk, hun vaardigheden ontwikke-
len en gezond blijven? Projecten kunnen gericht zijn op 
intersectorale mobiliteit, het verminderen van werkstress, 
goed werkgeverschap en het versterken van de leercultuur 
en vitaliteit op de werkplek. Werkgevers en werknemers 
kunnen aan de slag gaan met loopbaanadvies, omscholing, 
meer autonomie op de werkvloer, leerambassadeurs, enzo-
voorts. De aanvraagperiode loopt van 25 september t/m 
13 oktober. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid voor 
regio’s en sectoren is 12,5 miljoen euro beschikbaar vanuit 
het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidiabele kosten 
bedragen maximaal € 500.000, in een samenwerkingsver-
band kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De 
subsidie bedraagt 50%, dus er is sprake van co-financiering.
Weet u nog niet wat te doen? Kijk dan op de website van 
het Agentschap SZW voor voorbeelden en inspiratie.
Bron: Rijksoverheid.nl

Doctors are valuable sources, you don’t throw them 
away
Let’s be there for each other, bepleit Michael Kaufmann, 
arts en oprichter van het Canadese hulpprogramma voor ver-
slaafde artsen. Hij was eind juni in Nederland op uitnodiging 
van ABS-artsen. Kaufmanns boodschap kwam aan: IGZ, 
VWS en beroeps- en brancheverenigingen treffen elkaar dit 
najaar om afspraken te maken over verantwoordelijkheden.
Kaufmann was keynote speaker tijdens de invitational 
conference van ABS-artsen in juni. Met zijn Physician 
Health Program for the Ontario Medical Association  
(Toronto, Canada) heeft zijn organisatie veel artsen die 
kampten met problematisch middelengebruik geholpen 
met een succesvolle re-integratie. Projectleider Marlies de 
Rond van het Nederlandse ABS-artsen heeft die ambitie 
ook: “Ons team helpt artsen met advies en eventueel 
verwijzing naar gespecialiseerde verslavingsbehandelaars. 
Daarnaast hebben we een monitoringprogramma ontwik-
keld naar Kaufmanns voorbeeld, waarmee deelnemers na 
behandeling veilig kunnen re-integreren.” De eerste artsen 
zijn inmiddels gestart met het monitoringprogramma. 
Bron: KNMG

Fit for Work Award 
Wilt u weten hoe ‘chronischvriendelijk’ uw organisatie is en 
hoe goed mensen die een chronische aandoening hebben 
binnen uw bedrijf kunnen werken? Ga dan op voor de Fit 
for Work Award. Een auditteam met deskundigheid over 
werken met een chronische aandoening licht uw organisatie 
door en geeft in een rapportage de verbeterpunten aan. De 
Award vindt tegen een geringe vergoeding plaats en maakt 
deel uit van het Fit for Work programma. Fit for Work biedt 
ook werknemers en werkgevers de nodige tools om zelf aan 
de slag te gaan. Voorbeelden zijn een stappenplan chronisch 
vriendelijk bedrijfsbeleid, handreiking voor een medewerker 
die een chronische aandoening krijgt en tips voor managers.
Bron: CWG

Centrum Werk Gezondheid onderschrijft Manifest 
Beroepslongziekten 
Jaarlijks overlijden circa 2.000 mensen aan beroepslong-
ziekten door blootstelling aan stoffen op het werk. Met 
grote gevolgen voor degene die het treft en zijn of haar 
gezin. Naast onherstelbare gezondheidsproblemen, verlie-
zen mensen hun baan, hun inkomen en sociale contacten.  
De Long Alliantie Nederland (LAN) vindt het onaccepta-
bel dat mensen ziek worden van werk en pleit voor een 
integrale aanpak van beroepslongziekten. De LAN en 
FNV Bureau Beroepsziekten hebben op dinsdag 4 juli het 
manifest ‘Integrale Aanpak Beroepslongziekten – Neder-
land Wereldkampioen gezond werken’ overhandigd aan 
leden van de Tweede Kamer. Centrum Werk Gezondheid 
ondersteunt dit van harte. “We maken deel uit van de 
klankbordgroep beroepsziekten van de LAN en onder-
schrijven het Manifest Integrale Aanpak Beroepslongziek-
ten Nederlander Wereldkampioen Gezond Werken.”
Bron: CWG

En we werken nog lang en gelukkig
Altijd mooi om na de zomervakantie iets te hebben om 
naar uit te kijken. Reserveer daarom woensdagmiddag 1 
november 2017 alvast in uw agenda! U bent vanaf 13.30 
uur van harte welkom bij het jaarlijkse OVAL-event. 
Dit keer met het thema: ‘En we werken nog lang en 
 gelukkig’. 
Inspiratie komt onder meer van Maarten van der Weijden, 
olympisch kampioen Open Water Zwemmen, over de 
maakbaarheid van succes. 
Naast inspiratie bieden we ontmoeting en ontspanning. 
Het OVAL-event is een uitgelezen kans om bekenden 
te treffen en om uw netwerk uit te breiden met nieuwe 
 relaties, ondernemers en branchegenoten. Meer infor-
matie over de invulling van het programma wordt steeds 
bekend gemaakt via www.ovalevent.nl. 
We ontmoeten u graag op 1 november a.s. bij ‘De Land-
goederij’ in Bunnik! 


