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Het is belangrijk dat alle bedrijven en organisaties weten
hoe ze het inademen van schadelijke stoffen kunnen voorkomen en dat ze ernaar handelen. Bij ‘het weten’ is voorlichting onmisbaar. Ik zie hierin een rol voor het ild care
team. Zo zag ik op www.ildcare.eu wel een rubriek staan
met informatie voor artsen en één met informatie voor
patiënten, maar waar is de rubriek met informatie voor
werkgevers en werknemers? Bij ‘het handelen’ kan het ild
care team een rol spelen door het de ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken. Is er bijvoorbeeld een nieuw product voor adembescherming op de markt? Laat het via een
digitale nieuwsbrief weten aan ondernemers, zodat ze geïnformeerd zijn en ervaringen kunnen uitwisselen.

eem een voorbeeld aan de bijen. Mensen kunnen veel leren van bijen. Bijen zijn harde werkers (de uitdrukking ‘bezige bij’ bestaat niet
voor niets!), ze letten goed op veranderingen
in hun omgeving en spelen daar snel op in. Daarbij zorgen
ze altijd voor goede werkomstandigheden. Ze houden hun
kast perfect schoon en beschermen zich tegen bedreigingen. Niet alleen door de wacht te houden, maar bijvoorbeeld ook door alle gaten en kieren van hun kast goed dicht
te kitten met een speciale hars, propolis. Zo zijn ze beschermd tegen indringers (zoals muizen) en tegen vocht en
wind.
Sommige ondernemers kunnen hier een voorbeeld aan
nemen! Ze zijn zo bezig met winst maken en personeel
aannemen, dat ze vergeten te zorgen voor een goede werkomgeving voor die personeelsleden. Terwijl dat zo belangrijk is; het werk kan nog zo uitdagend zijn, maar als de
printers steeds kapot zijn en de koffie slecht is, zijn medewerkers zo vertrokken! Van groter belang dan de zorg voor
printers en koffie is de zorg voor een veilige werkomgeving.
Zo gebruiken bouwvakkers steigers als ze de gevel van een
gebouw restaureren en wordt in ziekenhuizen en verpleeghuizen gebruik gemaakt van hulpmiddelen om patiënten
op te tillen.

Daarnaast kan het ild care team bedrijven oproepen om
samen te werken met de wetenschap in het ontwikkelen
van testen. Met deze testen wordt bepaald welke medewerkers een verhoogd risico hebben op een longaandoening;
zij kunnen het advies krijgen om een andere baan te kiezen,
waarin ze niet direct in contact staan met stoffen waarbij ze
een grotere kans op problemen hebben. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat ze, als ze toch met deze stoffen in aanraking
komen, goed beschermd zijn. Misschien zouden het ild
care team en bedrijven hier op scholen al voorlichting over
kunnen geven.
Tot slot nog wat woorden over het wereldcongres van de
WASOG (World Association of Sarcoidosis and Other
Granulomatous diseases), dat in 2011 in Maastricht wordt
gehouden. Nodig het bedrijfsleven hiervoor uit! Laat
bedrijven zien wat voor onderzoeksprojecten er zijn en
wat ze opleveren. Vooral dat laatste, want het bedrijfsleven
wil best investeren, maar ’t moet wel iets opleveren. Is het
niet voor henzelf, dan is het wel voor onze samenleving!
Vergelijk het met de bijen; zij denken niet in persoonlijke
belangen, maar werken samen om hun doel te bereiken.

Een ander aspect van een veilige werkomgeving is: voorkomen dat werknemers schadelijke stoffen inademen. Dat
is belangrijk voor medewerkers zelf, voor het bedrijf waar ze
werken en voor de economie. Immers, hoe meer mensen
veilig en gezond hun werk kunnen doen, hoe minder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Adembescherming is
wettelijk verplicht als er een kans bestaat op het inademen
van schadelijke stoffen of als er minder dan 20% zuurstof
aanwezig is.
Dat is het geval bij nogal wat beroepen. Niet altijd beseft
men dat er sprake is van contact met van schadelijke stoffen. Hier volgen enkele voorbeelden van beroepen die
adembescherming dienen te gebruiken: mensen die in de
tuinbouw werken worden blootgesteld aan schimmels en
glaswol, drukkers hebben contact met drukinkt en siliconenspray, boeren, kaasmakers en champignonkwekers met
schimmels, etc. Dit geldt ook voor medewerkers in de industrie die met nanotechnologie werken en daardoor zeer
kleine deeltjes van allerlei stoffen binnen kunnen krijgen
via de luchtwegen.

Daar gaat ’t om!
Maria van der Hoeven,
Minister van Economische Zaken
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