
Inleiding
De huisarts ziet frequent patiënten met longaandoeningen op

zijn spreekuur. Deze aandoeningen worden voor een deel veroor-

zaakt, dan wel verergerd door factoren in het werk. Voorbeelden

van beroepsgroepen met een verhoogde kans op longaandoe-

ningen zijn: bakkers, champignonkwekers, lassers en andere

metaalarbeiders, werkers in de veevoederindustrie, kappers en

bouwvakkers. De oorzaken en het type van longpathologie kun-

nen hierbij belangrijk verschillen.1 Meestal hebben mensen met

arbeidsgerelateerde longklachten met een bedrijfsarts te maken.

Deze is op een relatie tussen ziekte en werk gespitst en zal bij

het herkennen ervan maatregelen voorstellen om verdere bloot-

stelling aan longschadelijke agentia te beperken of onmogelijk

te maken. Kleine zelfstandigen hebben geen contact met een

bedrijfsarts. Worden zij ziek, dan zal hun huisarts of specialist

een relatie met het werk moeten leggen om oorzakelijke factoren

op het spoor te komen. Dit geldt bijvoorbeeld voor boeren die

varkens fokken of mesten. 

In de afgelopen jaren hebben wij onderzoek verricht naar de

aard en de prevalentie van de longklachten bij varkenshouders.

Daarbij is ook gelet op aspecten van het werk in de varkenshou-

derij die met deze klachten verbonden lijken. De belangrijkste

onderzoeksresultaten worden hier gepresenteerd. Het artikel

geeft aanbevelingen voor oplossingen om verergering van klach-

ten te voorkomen. 

Achtergrond
In de vorige eeuw is het aantal boerenbedrijven belangrijk afge-

nomen. De bedrijven die overbleven, zijn gemiddeld aanzienlijk

groter geworden en meestal sterk gespecialiseerd. Dit geldt

zeker ook voor de intensieve varkenshouderij, waar honderden

varkens worden gefokt en gemest in gesloten stallen. Bij de

landbouwtelling in 1997 waren er 17.635 van dergelijke bedrijven

met 15,2 miljoen varkens. Het grootste aantal bedrijven is te vin-

den in de Peel. Vanuit het perspectief van de gezondheid van de

varkenshouders zelf is het werk in de intensieve veehouderij niet

ideaal. Varkenshouders werken namelijk vele uren per dag in een

omgeving met een hoge concentratie stof in de lucht. Dit stof

bevat organisch materiaal afkomstig uit diervoer, beddingmateri-

aal, mest en huidschilfers. Hierin zijn ontstekingsbevorderende

stoffen te vinden, met name endotoxine afkomstig uit de cel-

wand van Gram-negatieve bacteriën.2 Daarnaast staan varkens-

houders bloot aan gassen van organische oorsprong zoals

ammoniak en chemische stoffen uit bijvoorbeeld ontsmettings-

middelen.3

Binnen de standsorganisaties van varkenshouders ontstond de

indruk dat varkenshouders een verhoogd risico hebben op acute

en chronische klachten van de luchtwegen. Uit de literatuur
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Chronische obstructieve longaandoeningen (COPD) komen veel

voor onder Nederlandse varkenshouders. De prevalentie van

COPD is bij hen beduidend hoger dan bij streekgenoten die niet

als boer werken. De prevalentie van astma is niet hoger, maar

jonge varkenshouders vormen een selectie van personen met

weinig aanleg voor astma. Langdurige blootstelling in varkens-

stallen leidt echter tot een prevalentie van astma die even hoog

is als bij mensen werkzaam buiten de agrarische sector. Een

nadelig effect op de longen blijkt uit de geconstateerde versnel-

de achteruitgang in longfunctie en de toename in prevalentie

van astma en mate van hyperreactiviteit. De volgende factoren

in de varkenshouderij geven aanleiding tot het ontstaan of ver-

ergeren van longaandoeningen: gebruik van houtkrullen als

strooisel, gebruik van ontsmettingsmiddelen (met name quater-

naire ammoniumverbindingen), gebrekkige ventilatie en toepas-

sing van een mechanisch droogvoersysteem. Steeds werd een

duidelijker effect van deze factoren vastgesteld bij rokers dan bij

niet-rokers. De huisarts dient bij varkenshouders met longklach-

ten na te gaan in welke mate beroepsexpositie een oorzakelijke

factor is, zo nodig in overleg met een bedrijfsarts.
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bleek dat het hierbij gaat om een hoge prevalentie van chroni-

sche bronchitis, van klachten die passen bij het griepachtige

beeld ODTS (organic dust toxic syndrome) en mogelijk ook van

astma. Met hulp van de standsorganisaties, het Praeventiefonds

en het Astmafonds konden wij in de jaren negentig enkele

onderzoeken uitvoeren om deze gezondheidseffecten en de oor-

zaken daarvan beter in kaart te brengen en om maatregelen te

kunnen aanbevelen ter preventie. Het onderzoek naar de feitelij-

ke blootstelling in de stallen werd uitgevoerd door onderzoekers

van de Landbouw Universiteit Wageningen.3,4

Onderzoeksopzet
In 1990 werd een groep van 2433 varkenshouders met bedrijven

in Noord-Brabant en Limburg uitgenodigd om een vragenlijst in

te vullen; 1504 bruikbare vragenlijsten kwamen retour. Deze vra-

genlijst bevatte vragen over persoonlijke kenmerken, klachten

van de luchtwegen, kenmerken van stallen en de manier van

werken. Van de mannelijke respondenten werkten er 1133 ten

minste vijf uur per dag in het bedrijf.5

Uit deze groep werden 200 boeren at random geselecteerd met

ten minste één respiratoire klacht en 200 zonder respiratoire

klachten voor aanvullend lichamelijk en longfunctieonderzoek.5

Uit deze 400 varkenshouders werden twee nieuwe groepen

samengesteld, opnieuw at random: een groep van 100 die zowel

in de vragenlijst als bij het lichamelijk onderzoek luchtwegklach-

ten aangaf en een groep van 100 die bij beide metingen klach-

tenvrij was. Het doel was een groep varkenshouders te selecte-

ren voor verder onderzoek met voldoende verschillen in lucht-

wegpathologie en beroepsgebonden blootstelling. Op de bedrij-

ven van deze groep vonden blootstellingsmetingen en werkplek-

onderzoek plaats in de stallen.4,5

In 1992 vond bij deze groep een tweede medisch onderzoek

plaats, met metingen van de doorgankelijkheid van de luchtwe-

gen en van aspecifieke bronchiale hyperreactiviteit. Hier deden

196 varkenshouders aan mee uit de oorspronkelijke groep van

200. Drie jaar later deden 171 varkenshouders opnieuw mee aan

een derde medisch onderzoek van gelijke opzet.6-8

In 1997 is een aanvullend vragenlijstonderzoek uitgevoerd in een

nieuwe, onafhankelijke steekproef van 239 varkenshouders en

311 streekgenoten met een beroep buiten de agrarische sector,

gericht op de prevalentie van astma en ODTS.9

Bij het berekenen van verbanden tussen een dichotome gezond-

heidsmaat (bijvoorbeeld: astma ja/nee) en omgevingsfactoren is

gebruikgemaakt van de prevalentie odds ratio (POR) als associa-

tiemaat. De gepresenteerde POR’s zijn steeds gecorrigeerd voor

leeftijd en rookgewoonten (gedefinieerd als pack years); een POR

van 2 bijvoorbeeld betekent dat boeren die aan deze factor

blootstaan, twee keer zo vaak longklachten ervaren als boeren

met een bedrijfsvoering waarin deze factor ontbreekt. Alle hier-

onder genoemde verbanden zijn statistisch significant. Voor een

gedetailleerde beschrijving van de gehanteerde onderzoeksme-

thoden, analysetechnieken en verdere resultaten wordt verwezen

naar de oorspronkelijke publicaties.6-9

Resultaten
In het oorspronkelijke vragenlijstonderzoek had 13,8% van de

mannelijke varkenshouders klachten die wijzen op COPD en

5,3% had klachten die passen bij astma. Varkenshouders met

longklachten gebruikten vaker houtkrullen als strooisel (POR

2,2), ontsmettingsmiddelen (POR 1,7), natuurlijke ventilatie in

plaats van mechanische ventilatie (POR 2,6) of een mechanisch

voedersysteem (POR 1,4). Uit het longfunctieonderzoek in de

groep van tweemaal 200 varkenshouders bleek dat de FEV1 na

correctie voor leeftijd slechter was naarmate men meer jaren

had gewerkt. De extra afname was 5,1 ml per jaar. Een normale

afname is 29 ml per jaar.

In het tweede medisch onderzoek werd lichte hyperreactiviteit
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De kern
� Vraag bij longklachten altijd naar beroep en expositie.

� Vermeld bij verwijzing de (mogelijke) relatie met werk.

� Zorg bij longklachten door beroep voor intensieve monitoring,

stoppen met roken, griepvaccinatie en farmacologische inter-

ventie.

� Verwijs naar of overleg met de bedrijfsarts.

� Praat met jongeren met longklachten in een vroeg stadium

over de beroepskeuze.

Varkens in overvloed (olieverf op calicot), van Pat Scott
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(een PC10 voor histamine <16 mg/ml) geconstateerd bij 45% van

de varkenshouders met klachten en bij 17% van degenen zonder

klachten. De prevalentie van lichte hyperreactiviteit steeg naar-

mate boeren langer gewerkt hadden in de varkenshouderij. In dit

tweede onderzoek werden de eerder gevonden verbanden met

blootstellingsfactoren bevestigd. Lichte hyperreactiviteit hing

samen met het gebruik van houtkrullen (POR 13,3), quaternaire

ammoniumverbindingen (QAC’s) in ontsmettingsmiddelen (POR

6,7) en met mechanische droogvoersystemen (POR 2,8). 

Drie jaar later kon worden beschikt over gegevens uit een follow-

uponderzoek. De achteruitgang in longfunctie bleek duidelijk

vergroot: gemiddeld 73 ml/jaar voor de FEV1 en 55 ml/jaar voor

de FVC, zowel bij varkenshouders met als zonder respiratoire

klachten. Voor het eerst kon een duidelijke relatie tussen bloot-

stelling aan endotoxine en achteruitgang in longfunctie in de

tijd worden aangetoond. Bij varkenshouders met de hoogste

blootstelling aan endotoxine werd een FEV1-afname van gemid-

deld 100 ml/jaar waargenomen. Gebruik van QAC’s en een

mechanisch droogvoersysteem waren geassocieerd met een ver-

snelde achteruitgang van de FEV1. 

In de drie jaar follow-up nam de aspecifieke bronchiale reactivi-

teit fors toe. De gemiddelde toename was 2,5 histamine verdub-

belingsconcentraties voor de PC10. Er werd een verband gevon-

den tussen toename in hyperreactiviteit en blootstelling aan

stof en ammoniak, gebruik van houtkrullen en van mechanisch

droogvoeren. 

In het aanvullende vragenlijstonderzoek werd wel een hogere

prevalentie van COPD-klachten gemeld door varkenshouders

(20,2% versus 7,7% in de controlegroep), maar niet van astma-

klachten (5,9% versus 5,5%). Er was een verband tussen gebruik

van QAC’s (POR 9,4) of van andere ontsmettingsmiddelen (POR

4,7) en de prevalentie van astmaklachten. Varkenshouders meld-

den minder vaak allergieën voor veel voorkomende allergenen

(4,6% versus 14,6% in de controlegroep) en minder vaak atopi-

sche klachten in hun jeugd (9,9% versus 17,2%). Varkenshouders

rapporteerden vaker klachten die wijzen op ODTS dan controles

(6,4% versus 2,6%). ODTS kwam vaker voor als men atopie in de

jeugd had gehad (POR 3,1) en als men houtkrullen als strooisel

gebruikte (POR 4,3). ODTS kwam ook beduidend vaker voor in de

eerste jaren als varkenshouder.

Discussie
Uit ons onderzoek blijkt dat COPD veel voorkomt onder varkens-

houders. In het eerste vragenlijstonderzoek werd een prevalentie

gevonden van 13,8%; in het tweede onderzoek bij een andere

groep boeren was dit 20,2%. In beide onderzoeken kwam COPD –

zoals verwacht – meer voor bij varkenshouders die roken. Werken

in de varkenshouderij vormt duidelijk een flink extra risico. 

Ondanks de hoge blootstelling aan factoren die astma kunnen

uitlokken, laten de meeste onderzoeken onder varkenshouders

geen verhoogde prevalentie van astma zien. Dat was ook het

geval in het door ons uitgevoerde onderzoek. Uit de bevindingen

bleek echter dat de prevalentie van risicofactoren voor astma

(allergie tegen veel voorkomende algemene allergenen en atopie

op kinderleeftijd) significant lager was in de groep varkensboe-

ren dan in de controlegroep. Het lijkt er dus op dat personen

met een verhoogde kans op astma minder vaak varkenshouder

worden, een vorm van (spontane) selectie die vaker wordt gezien

in groepen werkenden en bekend is als een healthy worker effect.9 In

de groep jonge boeren met weinig aanleg voor astma die over-

blijft, leidt de blootstelling in de varkensstallen in de loop der

jaren alsnog tot een prevalentie die even hoog is als in controle-

groepen, werkzaam buiten de agrarische sector. In de vergelijk-

bare prevalentiecijfers wordt dus gemaskeerd dat astma bij var-

kenshouders voor een deel arbeidsgerelateerd is.

Dat sprake is van een bevordering van de ontwikkeling van

astma en COPD blijkt ook uit de geconstateerde versnelde ach-

teruitgang in longfunctie en de toename in prevalentie en mate

van hyperreactiviteit.

Van de boeren die werden ondervraagd, noemde 6,4% klachten

die passen bij ODTS, een syndroom dat kan ontstaan na eenma-

lige blootstelling aan grote hoeveelheden organisch stof. Enkele

uren na blootstelling treden symptomen op die aan influenza

doen denken: koorts, algemene malaise, spierpijnen en milde

respiratoire symptomen. De symptomen verdwijnen na 24 tot 48

uur spontaan en in principe zonder restverschijnselen.1 De

onderzoekgegevens laten zien dat ODTS vooral optreedt in de

eerste jaren dat iemand als varkenshouder werkt. Kennelijk leert

de boer om situaties te herkennen die met blootstelling aan veel

organisch stof gepaard gaan en lukt het hem deze te vermijden

of maatregelen te treffen om inhalatie van stof te beperken.10

Wanneer een varkenshouder vanwege ODTS zijn huisarts raad-

pleegt, kan een afwachtend beleid worden gevolgd. Wel is het

gewenst te wijzen op het belang van maatregelen om beroepsge-

bonden expositie te verminderen. Blootstelling aan lagere con-

centraties dan die ODTS veroorzaken, kan op termijn leiden tot

(verergering van) astma of COPD. Hierop dient te worden gelet

in verdere spreekuurcontacten.

Conclusie
Samenvattend kan worden geconstateerd dat varkenshouders

meer longklachten ervaren, maar dat er niet zoiets als een speci-

fieke (en dus als zodanig herkenbare) ‘varkenshouderslong’

bestaat. In plaats daarvan gaat het om veelvoorkomende aan-

doeningen (COPD, astma). 

Is een boer met longklachten bekend, dan wordt aanbevolen om

periodiek de ontwikkeling van klachten, longfunctie en aspecifie-

ke bronchiale hyperreactiviteit te volgen. Een advies over stop-

pen met roken is bij rokers zinvol. Is er sprake van een toename

van klachten en beperkingen, dan zijn aanvullende maatregelen

nodig, of een betere naleving van eerder verstrekte adviezen. 

Ook in ons onderzoek bleek dat bepaalde kenmerken van de

werkomgeving kunnen leiden tot het ontstaan of verergeren van

longaandoeningen: blootstelling aan stof, endotoxine en ammo-

niak in de stallen. Vooral de momenten waarop de dieren veel

bewegen leveren risico op, omdat dan stof (met endotoxine)
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opdwarrelt en gemakkelijker wordt ingeademd. Op grond van

deze bevindingen kan met onderstaande maatregelen de werk-

omgeving en de pulmonale gezondheid van de varkenshouder

worden verbeterd.

� Verlaag de blootstelling aan stof en daarmee aan endotoxine.

� Verlaag het gebruik van en de blootstelling aan ontsmettings-

middelen.

� Vervang ontsmettingsmiddelen met hoge concentraties QAC’s

door andere middelen.

� Vervang houtkrullen door andere soorten strooisel.

� Vermijd toepassing van mechanische droogvoersystemen.

� Gebruik goede mondmaskers in situaties met veel activiteit

van de dieren of met stofontwikkeling.

� Stop met roken.

Voor de huisarts (in plattelandsgebieden) is het van belang te

weten dat het beroepsmatig verzorgen van varkens tot long-

klachten kan leiden. Vergelijkbare klachten zijn te verwachten in

andere sectoren van intensieve veehouderij zoals bij pluimvee-

houders en tevens bij dierenartsen en proefdierwerkers. Aan

patiënten met longklachten uit deze groepen moet geadviseerd

worden blootstelling aan bekende risicofactoren te vermijden

door een andere manier van werken. Soms zal dit forse investe-

ringen vragen en is uitvoering pas mogelijk wanneer de stallen

ook om andere redenen worden aangepast. De boer kan voor

nader advies over aanpassingen in zijn bedrijf terecht bij de con-

sulenten van de adviesdiensten voor het boerenbedrijf, zoals de

Gezondheidsdienst voor Dieren. Werkers in loondienst kunnen

voor nader advies naar de bedrijfsarts worden verwezen.

Voor de huisarts is het geven van een arbeidsgeneeskundig advies

niet altijd eenvoudig. In geval van twijfel kan contact worden

gezocht met een bedrijfsarts in de regio. Daarnaast is het mogelijk

contact op te nemen met het Kenniscentrum Arbeidsrelevante

Longaandoeningen – Opgelucht Werken (zie kader).
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Abstract

Van der Gulden JWJ, Vogelzang PFJ, Van Schayck CP, Folgering HThM.

Lung disease and work-related risk factors in pig breeders.

Huisarts Wet 2001;45(1):11-4

Working with pigs carries a high risk of chronic respiratory symptoms.

Pig farmers reported an increased prevalence of symptoms of chronic

bronchitis (20.2 vs 7.7%, p<0.001), but not for asthma (5.9 vs 5.5% for

tightness of the chest). However pig farmers reported fewer allergies to

common allergens and fewer symptoms of atopy in childhood. Health-

based selection of non-asthmatics for pig farming seems to mask a

work-related hazard for asthma. Lung function adjusted for age de-

creased and bronchial responsiveness increased with the number of

years worked. Results showed a higher risk of respiratory symptoms and

signs if pig farmers used wood-shavings as bedding material, disinfec-

tants (especially quaternary ammonium compounds), natural ventilation

or a mechanical feeding system. All associations were stronger for smo-

kers than for non-smokers. When confronted with pig farmers with lung

disease, GPs should always enquire as to occupational exposure.

Contact with an occupational health service might be useful to obtain

appropriate advice regarding the need for control measures in the work-

place and the use of protective masks.

Nederlandse kenniscentra voor arbeidsrelevante aandoeningen
� Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen 

– Opgelucht werken. Postbus 9001, 6560 GB Groesbeek, 

tel: (024)6859257.

� Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Psyche. Postbus 8400,

3503 RK Utrecht, tel: (030)2874036.
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(010)4632000.

De kenniscentra kunnen ook bijdragen aan (regionale) nascho-

ling van huisartsen. Zie voor nadere informatie ook: 

www.kenniscentra.nl.


