
STAP 1
Is er sprake van astma en / of werkgerelateerde luchtwegklachten? 

Verricht diagnostiek van astma en een arbeidsanamnese

Astma én werkgerelateerde klachten

STAP 2
Is het astma werkgerelateerd?

Astma acuut na eenmalige zeer hoge blootstelling: overweeg 
RADS (acuut niet-immunologisch beroepsastma) STAP 4

Verricht sequentieel longfunctie onderzoek:
Piekstroomregistratie of sequentieel longfunctie onderzoek 
(spirometrieaspecifieke bronchiale provocatietesten) en eventueel 
totaal serum eo’s;
Of 
Overleg met of verwijs naar de bedrijfsarts of een 
centrum STAP 4 

STAP 3
Wordt blootstelling aan een bekend beroepsallergeen vermoed, 

bijvoorbeeld op grond van beroep, functie en taken?

Sensibilisatie voor een beroepsallergeen? 

Test sensibilisatie als het beroepsallergeen bekend is en een test 
beschikbaar
Geen test beschikbaar of onbekend allergeen: aanvullende 
diagnostiek

Immunologisch beroepsastma

Geen astma op het moment van onder-
zoek maar wel werkgerelateerde klachten

Mogelijk toch werkgerelateerd astma? 

Overweeg immunologisch beroepsastma, tijdens vroege en of 
late reactie in aansluiting aan blootstelling aan een allergeen

Uitgesloten kunnen worden: niet-immunologisch beroepsastma 
en door het werk verergerend astma

Niet-werkgerelateerd astma

Astma ontstaan of opnieuw manifest op volwassen leeftijd: De kans op beroepsastma is verhoogd. Bij twijfel STAP 2
Atopie en allergisch astma: Bespreek met patiënt de risico’s op beroepsastma
Behandel astma volgens geldende standaarden en richtlijnen

Immunologisch en niet-immunologisch beroepsastma zonder bekende oorzaak
Of  
Door het werk verergerend astma

STAP 4
Overleg met of verwijs naar de bedrijfsarts of een centrum voor klinische arbeidsgeneeskunde

Bedrijfsarts en centrum: aanvullende diagnostiek naar de oorzaak van beroepsastma of de invloed van aspecifieke prikkels
Bedrijfsarts: werkplekonderzoek, interventie op de werkplek en re-integratie 

Behandel astma volgens geldende standaarden en richtlijnen 
Beroepsmatige blootstelling aan irriterende stoffen, gassen of dampen kunnen het astma in de toekomst onderhouden. 
Immunologisch beroepsastma: streef absolute vermijding van het allergeen na

Geen astma: Verwijs naar de bedrijfsarts voor diagnostiek

Astma zonder werkgerelateerde klachtenGeen astma, geen 
werkgerelateerde klachten
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