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• Drempels naar compensatie van beroepsziekten 

• Casus 1 — Contactdermatitis

• Casus 2 en 3 — Beroepsastma

• Casus 4 — Silicose 

• Leren van het verleden, kijken naar de toekomst
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Overzicht
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Hoeveel respiratoire aandoeningen zijn beroepsgerelateerd?
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Arbeidsongeval: plots

Contactdermatitis: aan te tonen met patchtesten

Beroepsastma: tijdsverband tussen werk en symptomen

Mesothelioom: heel specifiek voor asbestblootstelling

Stoflong (bvb silicose)

Longkanker bij asbestblootstelling

Longkanker of chronische bronchitis door andere blootstellingen
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Oorzakelijke diagnose van een beroepsziekte bij individuele werknemer

“Gemakkelijk”

(met de juiste 

expertise)

“Moeilijk”

Aantoonbaar op 

individueel niveau

Specifieke 

ziektepresentatie

Probabilistisch: 

wanneer is de 

kans > 50%?



Drempels naar compensatie van beroepsziekten

Vermoeden van beroepsziekte

Oorzakelijke diagnose van beroepsziekte

Compensatie voor beroepsziekte
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• Taak = herstel radiatoren

• Vermoeden van huidreactie op vloeistof die 

gebruikt wordt om lekken in leidingen te 

controleren
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CASUS 1

Casus prof. An Goossens (UZ Leuven)



• Contactdermatose: reactie huid op een irriterende of allergene stof

• meestal “contactdermatitis”, soms “contacturticaria”

• Vroegtijdige diagnose noodzakelijk om verergering te voorkomen

• Maar: niet eenvoudig om te herkennen en te achterhalen of door werk is

veroorzaakt of niet
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Procedure “Snelle diagnose van contactdermatosen”
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• Daarom bij vermoeden van 

contactdermatose: aanvraag “snelle 

diagnose” bij FEDRIS door huisarts of 

dermatoloog

• Gratis uitgevoerd door expertisecentrum 

binnen de 10 werkdagen

• Bij bevestiging van de diagnose: 

erkenning als beroepsziekte door 

FEDRIS
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Diagnose met patch test 

Dag 0: applicatie van allergenen op testkamertjes

• Standaard series

• Andere series (cosmetica, beroeps-,…) 

• Producten meegebracht door patiënt

• Afzonderlijke inhoudsstoffen

Dag 2: Afhalen van testen en 1e aflezing

Dag 4: Tweede aflezing en advies 

(soms nog aflezing op dag 6 of 7)

Positieve patch test = eczeemreactie thv

applicatieplaats sensibiliserende stof



Vermoeden van beroepsziekte

Oorzakelijke diagnose van beroepsziekte

Compensatie voor beroepsziekte

1

2

3

Procedure voor contactdermatitis:  
• Laagdrempelig: gratis, eenvoudig, vermoeden is voldoende om op te starten

• Leidt tot kwaliteitsvolle diagnostiek



• V, 31j, initieel rhinitis, daarna kortademigheid

• Longfunctie: FVC 101%, FEV1 94%, FEV1/FVC 78%, FeNO 33 ppb (nl <5)

• Histamineprovocatieproef mild positief (PC20 2,164 mg/mL)

• Wanneer beroepsastma vermoeden?

• Vraag 1: Is er blootstelling aan sensibiliserende stoffen?

• Vraag 2: Is er een tijdsrelatie met het werk?
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CASUS 2



1. Hoog-moleculair gewicht: 

(glyco)proteïnes

2. Laag-moleculair gewicht:  

‘chemische stoffen’

Allergisch beroepsastma
Oorzaken

Tarlo SM et al, Occupational Asthma. N Engl J Med 2014;370:640-9.

IgE

IgE (hapteen) en niet-IgE

Synthetisch

Natuurlijk 

Metalen

Dierlijk

Plantaardig 

Microbieel

Sector Allergenen

Bakkers Bloem, enzymes (deegverbeteraars)

Voedingsindustrie Vis, zeevruchten, eieren, thee/koffie, 

groenten, ...

Land- en tuinbouw Dieren, tomatenteelt, graan

Onderzoek Proefdieren (muis, rat, sprinkhaan)

Farmaceutische industrie Enzymes

Sector

Chemie Isocyanaten

Zuuranhydriden (epoxy)

Amine

Reactieve kleurstoffen

Colofonium

Plastics, rubber

Verfspuiters

Bouw

Electronica

Houtbewerking Houtstof

Kappers Persulfaten

Gezondheidszorg Biocides (glutaraldehyde), antibiotica

Tandarts Acrylaten

Nagelsalon

Elk inadembaar proteïne 

kan potentieel allergisch 

astma veroorzaken



• V, 31j, initieel rhinitis, daarna kortademigheid

• Longfunctie: FVC 101%, FEV1 94%, FEV1/FVC 78%, FeNO 33 ppb (nl <5)

• Histamineprovocatieproef mild positief (PC20 2,164 mg/mL)

• Wanneer beroepsastma vermoeden?

• Vraag 1: Is er blootstelling aan sensibiliserende stoffen?

• Beroep: Dierenverzorger in proefdieronderzoek, werkt voornamelijk met peromyscus

• Vraag 2: Is er een tijdsrelatie met het werk?
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CASUS 2
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[Malo, 2013]

1/ Latentie-

periode

3/ Klachten verbeteren 

tijdens weekend of verlof

Beroepsastma: Tijdsrelatie met het werk

Ernst

symptomen

Sensibilisatie Rhinitis Astma

2/ Sensibilisatie  rhinitis  astma 

(vooral bij hoog-moleculair gewicht allergenen)

Duur van blootstelling



1. Bevestigen van de sensibilisatie

Huidpriktesten

• Peromyscus huid/haar ++ ,  faeces ++, plasma +

• Muis faeces ++, plasma ++, huid/haar -

• Rat faeces +

2. Bevestigen van tijdsrelatie

Seriële piekstroommetingen (PEF)   
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CASUS 2 — Diagnostiek
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Daily Max

Daily Mean

Daily Min

Oasys 2b score for period

Infection?

Patient rested

Patient worked a day shift

Patient worked an afternoon shift

Patient worked a night shift

Patient worked

Patient recorded no data

Day excluded

There are comments for day

Day is marked for exclusion

Missing waking reading(s)

Waking reading(s) Created

Unknown Exposure

Opinions And Comments

Oasys score 3,00 

(>2,5 suggestief voor beroepsastma)

= werkdagen

= dagelijkse gemiddelde PEF

≥ 4x/d: 3 geforceerde expiraties

≥ 4 weken: werkdagen en vrije dagen



• .

• M, 49j, recente diagnose van astma, neemt inhalatiecorticosteroïden

• Geen allergie aantoonbaar aan courante aeroallergenen

• Redenen om beroepsastma te vermoeden?
• Vraag 1: Is er blootstelling aan sensibiliserende stoffen?

• 18 jaar rubbergieter bij bedrijf X dat rubberen wieltjes maakt

• Gieten van vloeibaar prepolymeer in mal 

• Afzuiging niet op juiste plaats. Geen ademhalingsbescherming.

• Vraag 2: Is er een tijdsrelatie met het werk?
• Sinds aantal jaren kortademig en hoesten

• Beter tijdens verlof

• Tijdens periode van langdurige afwezigheid op het werk 

• Klachten helemaal verdwenen

• Geen inhalatiecorticosteroïden meer nodig

Casus 3
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Veiligheidsinformatieblad

Pubmed



Isocyanaten



in vivo

20

Conjugatie

albumine — 2,4-tolueendiisocyanaat (TDI)

isocyanaat

isocyanaat

amine

alcohol

Specifieke IgE isocyanaten: niet bruikbaar



1. Bevestigen van de sensibilisatie

• Specifieke IgE

• Voor chemische agentia: 

• Bestaan vaak niet

• Of zeer lage sensitiviteit; [Review: Allergy. 2019; 74: 1885– 1897]

• Huidpriktesten

2. Bevestigen van tijdsrelatie

• Seriële piekstroommetingen (hij is ondertussen ontslagen “om medische redenen”)

• Specifieke provocatieproef: positief
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CASUS 3 — Diagnostiek
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Specifieke bronchiale provocatie—
De “gouden” standaard voor de diagnose van beroepsastma

Vandenplas ERJ 2014, 
Suojalehto ERJ 2019



1/ Bevestigen

diagnose astma

2/ Bevestigen

van de 

sensibilisatie

Centrum Omgeving & Gezondheid23
Cullinan et al. 

JACI In Practice 2020

3/ Bevestigen

van tijdsrelatie



Vermoeden van beroepsziekte

Oorzakelijke diagnose van beroepsziekte

Compensatie voor beroepsziekte

1

2

3

Beroepsastma:  
• Diagnostiek van beroepsastma is een gespecialiseerde activiteit

• Patiënt en behandelend arts moeten in België zelf op zoek naar expertise 



Casus 4

• M, 38j

• Ex-roker (stop 2011, 12 pakjaren)

• Sinds 2 jaar: hoest, inspanningsdyspnee

• Longfunctie

• FVC     70 %pred

• FEV1 61 %pred

• FVC/FEV1 70 %

• TLC 91 %pred

• DLCO 62 %pred
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EBUS-

TBNA

(LN7)

Gepolariseerd licht

Silicotische nodule



Casus 4

• M, 38j

• Ex-roker (stop 2011, 12 pakjaren)

• Sinds 2 jaar: hoest, inspanningsdyspnee

• Longfunctie

• FVC     70 %pred

• FEV1 61 %pred

• FVC/FEV1 70 %

• TLC 91 %pred

• DLCO 62 %pred
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• Sinds 2009: Firma ABC, productie van plinten en stootranden 
voor voedingsindustrie (10 arbeiders)

• Mengen van hars, kwartspoeder, kwartszand, dolomiet

• Na uitharden: droog bewerken

• Sinds 2019: ademhalingsbescherming
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Inadembaar kristallijn silica 

1080 µg/m³ (Belgische grenswaarde 100 µg/m³)

Casus 4 — Silicose



DiagnoseDiagnoseDiagnose

FVC
14 mL/year 

(95%CI -190 – 218)

-141 mL/year 

(95%CI -170 – -111)

-220 mL/year 
(95%CI -274 – -167)

-17 mL/year 
(95%CI -183 – 149)

-147 mL/year 
(95%CI -173 – -121)

FEV1
-49 mL/year 

(95%CI -118 – 21)

-98 mL/year 
(95%CI -116 – -79)

-221 mL/year 
(95%CI -228 – -214)

-139 mL/year 
(95%CI -333 – 55)

-172 mL/year 
(95%CI -217 – -128)

Diagnose

LLN = Lower limit 

of normal (GLI)

Diagnose

Start 

symptomen
Start 

symptomen

Start 

symptomen

Start 

symptomen

Start 

symptomen

Collega 3 (59j): 

Silicose + 

emfyseem

Collega 2 (56j): 

Silicose

Collega 4 (47j): 

Progressieve

massieve fibrose

Patiënt (38j): 

Progressieve

massieve fibrose

Collega 1 (42j) 

Vergrote hilaire & 

mediastinale

lymfeklieren

[Link naar publicatie]

https://authors.elsevier.com/a/1fFfx2p-l5NHG


Vermoeden van beroepsziekte

Oorzakelijke diagnose van beroepsziekte

Compensatie voor beroepsziekte
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2

3

Preventie-

maatregelen

Periodiek

medisch

onderzoek
RI&E

Outbreak 

onderzoek

Arbo

0



DiagnoseDiagnoseDiagnose

FVC
14 mL/year 

(95%CI -190 – 218)

-141 mL/year 

(95%CI -170 – -111)

-220 mL/year 
(95%CI -274 – -167)

-17 mL/year 
(95%CI -183 – 149)

-147 mL/year 
(95%CI -173 – -121)

FEV1
-49 mL/year 

(95%CI -118 – 21)

-98 mL/year 
(95%CI -116 – -79)

-221 mL/year 
(95%CI -228 – -214)

-139 mL/year 
(95%CI -333 – 55)

-172 mL/year 
(95%CI -217 – -128)

Diagnose

LLN = Lower limit 

of normal (GLI)

Diagnose

Start 

symptomen
Start 

symptomen

Start 

symptomen

Start 

symptomen

Start 

symptomen

Collega 3 (59j): 

Silicose + 

emfyseem

Collega 2 (56j): 

Silicose

Collega 4 (47j): 

Progressieve

massieve fibrose

Patiënt (38j): 

Progressieve

massieve fibrose

Collega 1 (42j) 

Vergrote hilaire & 

mediastinale

lymfeklieren

Conclusie FEDRIS:

“U bent niet aangetast

door een beroepsziekte”



Leren van het verleden, kijken naar de toekomst



Leren van het verleden—De come-back van silicose

Pictures by R. Hoy; R Compagnoni

Kwartscomposietsteen = 70–95% kristallijn silica
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Leren van het verleden—

Collectief geheugenverlies in de arbeidsgeneeskunde
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Time and time again, I am astonished to learn that 
what I first believed was a novel finding in fact had 
already been reported by others often ten, twenty, 
or thirty years earlier, sometimes as long as a 
century or more ago

Paul D Blanc



Kijken naar de toekomst — Uitbreiding van de gecompenseerde beroepsziekten
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Inadembaar kristallijn silica:
470 000

Kijken naar de toekomst — Verwacht aantal overlijdens in de EU tgv kanker

ten gevolge van beroepsblootstelling in de periode 2010-2069

Dieselmotoruitstoot
270 000

Cherrie et al. British Journal of Cancer (2017) 117, 274–281



Conclusie

Vermoeden van beroepsziekte

Oorzakelijke diagnose van beroepsziekte

Compensatie voor beroepsziekte
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