
NETWERK STOF TOT NADENKEN 

 
Longproblemen onder varkenshouders 

 
Op de beurzen in Den Bosch en Hardenberg hebben het netwerk “Stof tot 

nadenken” en de Productschappen Vee, Vlees en Eieren varkenshouders de 

gelegenheid geboden een longfunctietest te doen. Van de varkenshouders die 

geblazen hebben, bleek 13% een luchtwegvernauwing te hebben.  

 

Het netwerk “Stof tot nadenken”, geïnitieerd door VarkensNET, richt zich op 

agrarisch stof, stof in de stal dat van invloed is op de gezondheid van 

varkenshouders. Een van de speerpunten van het netwerk is de bewustwording van 

de sector van de gevolgen van het werken in varkensstallen, waarbij het inademen 

van agrarisch stof longproblemen met zich mee kan brengen. 

  

Longtest op de beursvloer 

Om de mogelijke gevolgen van stof onder de aandacht te brengen heeft het netwerk 

op de beurzen voor intensieve veehouderij in Den Bosch en Hardenberg een 

longfunctietest aangeboden aan de bezoekers. Honderdvijftig varkenshouders 

testten hun longfunctie op de beursstand van de Productschappen Vee Vlees en 

Eieren, een goed resultaat. PVE werkt in het project Stof? Pak ’t aan! aan het 

verminderen van de blootstelling aan agrarisch stof en financierde de 

longfunctietesten. 

 

Van de 150 varkenshouders die hebben 

geblazen, hadden er 20 (13%) een 

luchtwegvernauwing. Deze onder-

nemers hebben het advies gekregen 

naar hun huisarts te gaan. De 

gezondheid van varkenshouders, hun 

gezin en personeel verdient dus alle 

aandacht. 

 

Enquête  

Naast de longtest heeft het netwerk enquêtes afgenomen onder varkenshouders. Dit 

om een beeld te vormen van wat varkenshouders weten en doen om de gevolgen 

van agrarisch stof te verminderen. Stof leeft in de varkenshouderij. Dat was een van 

de conclusies die het netwerk kon trekken uit de enquête. Veel varkenshouders zijn 

zich bewust van de mogelijke klachten als gevolg van het werken in een stoffige stal. 

Longproblemen 
Longproblemen kunnen samen gaan met 
luchtwegvernauwing. Bij een 
luchtwegvernauwing is sprake van een 
ontsteking aan de luchtwegen, die in 
ernstige gevallen zelfs kan leiden tot 
beschadigingen. Problemen die 
veelvuldig gesignaleerd worden onder 
varkenshouders zijn hoesten, kort-
ademigheid, en astma of allergie. 

 



70 Procent van de ondervraagden gebruikt dan ook persoonlijke beschermings-

middelen. Desondanks worden deze middelen vaak foutief gebruikt. Voor praktische  

tips en het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, raadpleeg de 

website www.pakstofaan.nl. 

 

Het beeld van effectieve beschermingsmiddelen als half- of volgelaatsmaskers is 

vaak negatief. Dit terwijl de afgelopen jaren een verbeteringsslag is gemaakt aan 

deze middelen. Dergelijke maskers zijn gemoderniseerd en daardoor veel beter 

draagbaar. Het netwerk “Stof tot nadenken” daagt varkenshouders dan ook uit om 

moderne persoonlijke beschermingsmiddelen te gaan testen, onder begeleiding van 

het netwerk. Houd www.varkensnet.nl in het oog om de voortgang en 

tussenresultaten van het netwerk te volgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vervolgonderzoek 

Als vervolg zet het netwerk in op het 
testen van gemoderniseerde stofmaskers 
en beschermingsmiddelen. Draagbaarheid 
en praktische toepasbaarheid zijn belang-
rijke factoren in de test. Een aantal 
varkenshouders dat wil meewerken aan dit 
traject heeft zich al opgegeven op de 
beurzen. Zij worden benaderd om verder 
aan de slag te gaan.  

Goede ideeën gezocht 

Naast het stimuleren van het gebruik van beschermingsmiddelen tegen stof, zoekt 

het netwerk naar praktische ideeën om stof bij de bron aan te pakken. Hoe kunnen 

we de hoeveelheid stof in de stallucht terug dringen? Heeft u interessante 

ervaringen of goede ideeën om stof aan te pakken bij de bron? Mail uw idee naar 

Harry Bloemenkamp via bloemenkamp@agroweb.nl. Het beste idee wint een 

beschermingsmiddelenpakket met persoonlijk advies! 

 

Wist u dat 
 

� Stof een hot item is, niet alleen 
in de varkenshouderij, maar ook 
in de pluimvee- en 
melkveehouderij? 

� Veel informatie over stof te 
vinden is op www.pakstofaan.nl 

� Het stofkapje het meest 
gebruikte beschermingsmiddel 
is? 

� Vegen (zonder nat maken) 
tegen stof de blootstelling aan 
stof verhoogd en daarmee 
schadelijk kan zijn? 

Gestelde vragen 

� Zijn er ook stofkapjes voor 

kinderen? 

� Zijn er ook stofkapjes die de bril niet 

laten beslaan? 


