
valentie van luchtwegklachten en bij 
medewerkers met astma een afname 
van de uitscheiding van NO wat duidt 
op afname van de ontstekingsactiviteit. 
Expositiemetingen lieten een duidelijke 
afname zien van de PM 2.5 en benzeen 
blootstelling. In het Noorse onderzoek 
bleek er na invoering significant minder 
longfunctiedaling tijdens een werkdag 
op te treden. Deze verminderde daling 
was gecorreleerd aan de afname van de 
fijn stofblootstelling.
In Italië zag men in Piemonte in het jaar 
volgend op de invoering van het rook-
verbod 11% minder ziekenhuisopnames 
wegens een hartinfarct. Stoppen met 
roken werd verantwoordelijk gehouden 
voor 1% daling, de rest zou toegeschre-
ven moeten worden aan de afname van 
passief roken.

die laten zien hoe snel de positieve 
gezondheidseffecten hiervan voor het 
personeel zichtbaar zijn. Deze studies 
vormden voor het NCvB aanleiding 
om ondanks de besluitvorming van de 
regering er in het Signaleringsrapport 
Beroepsziekten 2007 een Alert aan 
te wijden als signaal naar politiek en 
 branche om de discussie te staken en 
zeker in het belang van het personeel 
werk te maken van dit rookverbod.

Follow-up
In Schotland, Ierland en Noorwegen 
is na invoering van het rookverbod 
onderzoek verricht bij barmedewerkers. 
Men vond in Schotland en Ierland 6 
maanden tot 1 jaar na invoering een 
significante verbetering van de long-
functie, duidelijk afname van de pre-

In juni van dit jaar maakte de minister 
van VWS bekend dat de regering 
heeft besloten om de gehele horeca 
en alle podia met ingang van 1 juli 
2008 rookvrij te maken.

Dit rookverbod is in diverse West-
 Europese landen inmiddels al inge-
voerd, in Nederland blijft de discussie 
hierover voortgaan. Opmerkelijk in 
deze discussies is de geringe aandacht 
voor het positieve gezondheidseffect 
van dit rookverbod voor het personeel 
dat in de horeca werkzaam is. Dankzij 
het rookverbod in een aantal landen 
beschikken we nu over gegevens 
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In opdracht van het ministerie van 
 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
brengt het NCvB jaarlijks het Signa-
leringsrapport Beroepsziekten uit. De 
cijfers over gemelde beroepsziekten zijn 
gebaseerd op zo’n 6.000 meldingen van 
de arbodiensten en individuele bedrijfs-
artsen, die verplicht zijn beroepsziekten 
te melden aan het NCvB en op gege-
vens van de peilstations voor arbeids-
dermatosen en arbeidsgebonden 
longaandoeningen. Daarnaast worden 
actuele maatschappelijke en weten-
schappelijke inzichten besproken.

Naast de aandacht voor ‘second hand 
smoke’ vraagt het NCvB in het net ver-
schenen rapport meer systematische 
aandacht voor werkgerelateerde klach-
ten. Andere items zijn nieuwe arbeids-
risico’s door globalisering, posttrau-
matische stress stoornis bij militairen 
bij internationale missies, hart- en vaat-
ziekten en werk: bij brandweerlieden 
en bij reorganisaties en risico’s voor het 
nageslacht na blootstelling aan cyto-
statica. Verder wordt nader ingegaan 
op de schoonmaak- en glazenwassers-
branche en de sector industriële reini-
ging en scheepsonderhoud.

Het Signaleringsrapport is te down-
loaden via www.beroepsziekten.nl.

Signaleringsrapport
Beroepsziekten 2007

Rookverbod in de horeca: 
een verademing
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mededelingen
Registratierichtlijn 
artrose
Het RIVM stelt dat door demografische 
ontwikkelingen de verwachting is dat 
het absolute aantal personen met 
artrose tussen 2000 en 2020 met 38% 
zal stijgen. Het Nederlands Centrum 
voor Beroepsziekten sprak in het 
 Signaleringsrapport van 2004 uit dat 
de arbeidsgerelateerdheid van artrose 
van knie en heup voor uitval uit en 
terugkeer naar werk in het komende 
decennium steeds belangrijker wordt. 
Dit komt onder andere doordat werk-
nemers op latere leeftijd zullen stop-
pen met werken, door de verwachte 
toename van zwaarlijvigheid en de 
aanwezigheid van risicofactoren in het 
werk voor deze aandoeningen. Daarom 
is een registratierichtlijn voor artrose 
van de knie en de heup ontwikkeld. De 
registratierichtlijn voor de knie (D005) 
is geaccordeerd en beschikbaar op 
www.beroepsziekten.nl > registratie-
richtlijnen > D > 005. De richtlijn is 
gebaseerd op een literatuurstudie van 
de bedrijfsarts Marineke Han-De Groot 
voor haar opleiding bij de NSPOH. De 
blootstellingscriteria voor het melden 
van artrose als beroepsziekte zijn:
1.  Hurken: minimaal 1 jaar en 

> 60 minuten per werkdag, of 
2.  Knielen: minimaal 1 jaar en 

> 60 minuten per werkdag, of
3.  Tillen: minimaal 1 jaar en ≥ 10 kg 

10 keer/week, of
4.  Springen: minimaal 10 jaar en 

meer dan gemiddeld 15 keer per 
werkdag

Op dit moment wordt de laatste hand 
gelegd aan het achtergronddocument 
voor artrose van de heup. Zie ook TBV 
2007;15: 376-77.  

Gezondheidsraad
rapport Preconceptie
zorg
De tweede publicatie betreft het 
Gezondheidsraadrapport Preconceptie-
zorg, met ondertitel: voor een goed 
begin. Veel factoren die een negatieve 
invloed kunnen hebben op de ontwik-
keling van het kind tijdens de zwanger-

schap en na de geboorte zijn ook van 
belang rond de conceptie. Op verzoek 
van de toenmalige minister van VWS 
heeft een commissie van de Gezond-
heidsraad gewerkt aan dit advies. Er 
wordt een evidence based overzicht 
gegeven van de stand van weten-
schap met betrekking tot verschillende 
 componenten van preconceptiezorg. 
De GR-commissie concludeert dat 
preconceptieadvisering over voeding, 
leefwijze, ziekten, geneesmiddelen-
gebruik, arbeidsomstandigheden en 
erfelijke factoren inmiddels als goede 
zorg kan worden beschouwd en dat 
het daarom wenselijk zou zijn precon-
ceptiezorg aan alle aanstaande ouders 
aan te bieden door middel van een 
algemeen gezondheidsprogramma. 
Wellicht kan de bedrijfsarts daarin een 
rol spelen voor wat betreft de arbeids-
omstandigheden.   

Gezondheidsraad. Preconceptiezorg: voor een 
goed begin. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007; 
publicatienr. 2007/19; zie ook www.gr.nl.

Richtlijn zwanger 
schap, postpartum
periode en werk
Deze NVAB-richtlijn is in eerste 
instantie bedoeld om de bedrijfsarts 
te helpen bij de advisering en bege-
leiding van zwangere werknemers 
en werknemers in de postpartumpe-
riode. Er waren een aantal redenen 
om deze richtlijn te maken. Zo is de 
arbeidsparticipatie van vrouwen in de 
afgelopen jaren toegenomen (54,1% 
in 2005), alsook de gemiddelde leef-
tijd waarop vrouwen hun eerste kind 
krijgen (rond de dertig jaar). Steeds 
minder vrouwen geven na de bevalling 
hun baan op, maar blijven de zorg voor 
minderjarige kinderen combineren met 
een betaalde baan. Daarbij geven som-

Verschenen
Nieuws uit de PolikliNiek 
MeNs eN Arbeid (PMA)
De PMA biedt essentiële zorg in 
 ‘moeilijke gevallen’. Vaak betreft 
het problemen die grote consequen-
ties kunnen hebben, zoals blijvende 
arbeidsongeschiktheid, en die door een 
advies van de PMA voorkomen kunnen 
worden. Het is aan u als verwijzende 
(bedrijfs-) arts om uw patiënt en diens 
werkgever deze zorg niet te onthou-
den. In voorkomende gevallen kunt u 
ook altijd eerst telefonisch overleg-
gen met Dr. Teake Pal, onze medisch 
 coördinator, telefoon: 020-566 3801.

Samenwerkingsovereenkomst
Op 27 november j.l. werd door het 
Jan van Breemen Instituut (JBI), een 
gespecialiseerd centrum voor mensen 
met klachten en afwijkingen van het 
houding- en bewegingsapparaat, het 
Coronel Instituut AMC, en de Polikliniek 
Mens en Arbeid een samenwerkings-
overeenkomst getekend, zodat klanten 
van de PMA ook terecht kunnen bij het 
JBI. Het gaat om mensen met functio-
neringsproblemen door aandoeningen 
van het houding- en bewegingsappa-
raat. Het Coronel Instituut gaat onder-
zoek doen bij deze groep patiënten, 
onder andere om de effectiviteit van de 
interventies te onderzoeken. 
Verder heeft de PMA drie presentaties 
verzorgd op het Prinsjesdag sympo-
sium, zie voor een uitgebreid verslag 
het artikel elders in deze nieuwsbrief.

ZielhuisPeNNiNg
Op 7 november jl. kreeg Maarten de 
Vos de Zielhuispenning voor zijn onder-
zoek ‘Beroepsziekte overspanning: 
gewogen en te licht bevonden’. 

Hij heeft dit onderzoek gedaan als 
bedrijfsarts in opleiding bij de NSPOH, 
onder begeleiding van Karen Nieuwen-
huijsen (Coronel Instituut AMC).

Oprichting nederlandse 
Vereniging VOOr Klinische 
arbeidsgeneesKunde 
Op Prinsjesdag, 18 september 2007, 
is de Nederlandse Vereniging voor 
Klinische Arbeidsgeneeskunde, NVKA, 
opgericht. De oprichting is een reac-
tie op een aantal positieve ontwik-
kelingen ten aanzien van de klinische 
arbeidsgeneeskunde in Nederland, 
waaronder de oprichting van meerdere 
(top-) klinische centra voor arbeids-
relevante zorg (PMA, EMcare, ACAG, 
NKAL etc.). Tevens mag de klinische 
arbeidsgeneeskunde zich verheugen 
in een groeiende belangstelling onder 
medisch specialisten voor de factor 
arbeid. De NVKA is een onafhankelijke 
vereniging met een interdisciplinair 
karakter. Zij wil zoveel mogelijk samen-
werken met andere verenigingen in 
de zorg, zowel nationaal als interna-
tionaal en daarbij een platformfunctie 
vervullen voor allen die beroepshalve 
affiniteit hebben met de klinische 
arbeidsgeneeskunde. Het lidmaat-
schap staat open voor iedereen beho-
rende tot deze groep, zoals medisch 
specialisten, bedrijfsartsen en andere 
disciplines (arbeids- en organisatie-
psychologen, arbeidshygiënisten etc.).
Deze maand vond de eerste algemene 
ledenvergadering plaats.
Meer informatie over de vereniging 
is te vinden op de website 
www.nvka.nl. U kunt zich aanmelden 
als lid door uw naam, adres en 
 telefoonnummer te mailen naar: 
info@nvka.nl

WOrKshOp berOepszieKten 
met Open inschrijVing
Bedrijfsartsen zijn de specialisten bij 
uitstek om beroepsziekten op te sporen 
en te melden. Daarom legt de overheid 
die verantwoordelijkheid bij hen en 
vertrouwt erop dat zij op die taak bere-
kend zijn. De praktijk leert dat bedrijfs-
artsen het soms erg lastig vinden om 
af te wegen of de werkgebonden aan-
doening waarmee de werknemer zich 
presenteert, moet worden gemeld als 
beroepsziekte. Ook vraagt de commu-

nicatie met werkgever en werknemer 
om zorgvuldigheid.
Geldt dat ook voor u, volg dan de work-
shop beroepsziekten. In een dag komt 
het professionele handelen bij werkge-
bonden aandoeningen volledig aan de 
orde: herkennen, diagnosticeren, dif-
ferentiaal diagnose stellen, behandelen, 
beleid maken, werknemer en werkgever 
adviseren en melden. Onderzoek naar 
het effect van deze workshop leert dat 
deelnemers meer beroepsziekten gaan 
melden en zich zekerder voelen over 
die meldingen. Mede vanwege de hoge 
waardering is besloten deze workshop-
dag, die tot nu toe alleen in company 
werd gegeven, breder aan te bieden. 
Voor de workshop beroepsziekten met 
open inschrijving kunnen individuele 
bedrijfsartsen zich aanmelden. 
De eerste gelegenheid is woensdag 
13 februari 2008. Locatie: NCvB, 
Amsterdam. Voor 300 euro krijgt u een 
gedegen bijscholing in beroepsziekten. 
In 2008 levert het volgen van de work-
shop 8 accreditatiepunten op. Meer 
informatie vindt u op www.beroeps-
ziekten.nl > NCvB > scholing en cur-
susaanbod > workshop beroepsziekten 
open inschrijving. U kunt zich daar ook 
via het elektronische formulier opgeven.

Nieuwe codelijst 
meldiNgsformulier
Voor de vraag over de sector van de 
werkgever zal de codelijst van het 
 meldingsformulier beroepsziekten per 
1 januari 2008 wijzigen. In heel Europa 
zullen veel nationale codeerlijsten op 
dat moment aangepast worden. Door 
deze aanpassing zal de vergelijking van 
gegevens over de sectoren beter ver-
gelijkbaar zijn met internationale gege-
vens. Bovendien is er de laatste jaren 
een aantal sectoren bijgekomen, zoals 
op het gebied van IT. Deze nieuwe 
codelijst voorziet in dit soort verande-
ringen. Voor u als meldende bedrijfsarts 
zal dit betekenen dat u vanaf 1 januari 
2008 een andere (uitgebreidere) scroll 
downlijst met sectoren zult zien bij 
vraag 5 op uw meldingsformulier. Op 
onze website zullen wij u op de hoogte 
houden van deze ontwikkelingen.

mige vrouwen ook borstvoeding als ze 
terugkeren van het bevallingsverlof. 
Het eerste hoofdstuk van de richtlijn 
richt zich op adviezen aan de werk-
gever, het tweede op de interventie 
en secundaire risicopreventie van 
de werknemer. Daarin heeft ook het 
voorgesteld preventieve consult een 
belangrijke plaats. Voorgesteld wordt 
dat elke zwangere werknemer na 
melding van de zwangerschap aan de 
werkgever wordt uitgenodigd voor een 
preventief consult bij de bedrijfsarts. 
Deze stelt een risicoprofiel op, geeft 
voorlichting en advies aan de zwangere 
werknemer en zonodig ook aan de 
werkgever en/of de leidinggevende. 
Voor het opstellen van het risicoprofiel 
bevat deze richtlijn een aantal tabellen 
waarin de risico’s systematisch aan de 
orde komen. Aan het eind van richtlijn 
worden adviezen gegeven over evalu-
atie van de voortgang.   

NVABrichtlijn Zwangerschap, postpartum
periode en werk: Advisering en begeleiding door 
de bedrijfsarts. Utrecht: NVAB, 2007; 
zie ook www.nvabonline.nl.

Alle medewerkers van 
het NCvB wensen u een 
gezond en rookvrij 
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mededelingen
Registratierichtlijn 
artrose
Het RIVM stelt dat door demografische 
ontwikkelingen de verwachting is dat 
het absolute aantal personen met 
artrose tussen 2000 en 2020 met 38% 
zal stijgen. Het Nederlands Centrum 
voor Beroepsziekten sprak in het 
 Signaleringsrapport van 2004 uit dat 
de arbeidsgerelateerdheid van artrose 
van knie en heup voor uitval uit en 
terugkeer naar werk in het komende 
decennium steeds belangrijker wordt. 
Dit komt onder andere doordat werk-
nemers op latere leeftijd zullen stop-
pen met werken, door de verwachte 
toename van zwaarlijvigheid en de 
aanwezigheid van risicofactoren in het 
werk voor deze aandoeningen. Daarom 
is een registratierichtlijn voor artrose 
van de knie en de heup ontwikkeld. De 
registratierichtlijn voor de knie (D005) 
is geaccordeerd en beschikbaar op 
www.beroepsziekten.nl > registratie-
richtlijnen > D > 005. De richtlijn is 
gebaseerd op een literatuurstudie van 
de bedrijfsarts Marineke Han-De Groot 
voor haar opleiding bij de NSPOH. De 
blootstellingscriteria voor het melden 
van artrose als beroepsziekte zijn:
1.  Hurken: minimaal 1 jaar en 

> 60 minuten per werkdag, of 
2.  Knielen: minimaal 1 jaar en 

> 60 minuten per werkdag, of
3.  Tillen: minimaal 1 jaar en ≥ 10 kg 

10 keer/week, of
4.  Springen: minimaal 10 jaar en 

meer dan gemiddeld 15 keer per 
werkdag

Op dit moment wordt de laatste hand 
gelegd aan het achtergronddocument 
voor artrose van de heup. Zie ook TBV 
2007;15: 376-77.  

Gezondheidsraad
rapport Preconceptie
zorg
De tweede publicatie betreft het 
Gezondheidsraadrapport Preconceptie-
zorg, met ondertitel: voor een goed 
begin. Veel factoren die een negatieve 
invloed kunnen hebben op de ontwik-
keling van het kind tijdens de zwanger-

schap en na de geboorte zijn ook van 
belang rond de conceptie. Op verzoek 
van de toenmalige minister van VWS 
heeft een commissie van de Gezond-
heidsraad gewerkt aan dit advies. Er 
wordt een evidence based overzicht 
gegeven van de stand van weten-
schap met betrekking tot verschillende 
 componenten van preconceptiezorg. 
De GR-commissie concludeert dat 
preconceptieadvisering over voeding, 
leefwijze, ziekten, geneesmiddelen-
gebruik, arbeidsomstandigheden en 
erfelijke factoren inmiddels als goede 
zorg kan worden beschouwd en dat 
het daarom wenselijk zou zijn precon-
ceptiezorg aan alle aanstaande ouders 
aan te bieden door middel van een 
algemeen gezondheidsprogramma. 
Wellicht kan de bedrijfsarts daarin een 
rol spelen voor wat betreft de arbeids-
omstandigheden.   

Gezondheidsraad. Preconceptiezorg: voor een 
goed begin. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007; 
publicatienr. 2007/19; zie ook www.gr.nl.

Richtlijn zwanger 
schap, postpartum
periode en werk
Deze NVAB-richtlijn is in eerste 
instantie bedoeld om de bedrijfsarts 
te helpen bij de advisering en bege-
leiding van zwangere werknemers 
en werknemers in de postpartumpe-
riode. Er waren een aantal redenen 
om deze richtlijn te maken. Zo is de 
arbeidsparticipatie van vrouwen in de 
afgelopen jaren toegenomen (54,1% 
in 2005), alsook de gemiddelde leef-
tijd waarop vrouwen hun eerste kind 
krijgen (rond de dertig jaar). Steeds 
minder vrouwen geven na de bevalling 
hun baan op, maar blijven de zorg voor 
minderjarige kinderen combineren met 
een betaalde baan. Daarbij geven som-

Verschenen
Nieuws uit de PolikliNiek 
MeNs eN Arbeid (PMA)
De PMA biedt essentiële zorg in 
 ‘moeilijke gevallen’. Vaak betreft 
het problemen die grote consequen-
ties kunnen hebben, zoals blijvende 
arbeidsongeschiktheid, en die door een 
advies van de PMA voorkomen kunnen 
worden. Het is aan u als verwijzende 
(bedrijfs-) arts om uw patiënt en diens 
werkgever deze zorg niet te onthou-
den. In voorkomende gevallen kunt u 
ook altijd eerst telefonisch overleg-
gen met Dr. Teake Pal, onze medisch 
 coördinator, telefoon: 020-566 3801.

Samenwerkingsovereenkomst
Op 27 november j.l. werd door het 
Jan van Breemen Instituut (JBI), een 
gespecialiseerd centrum voor mensen 
met klachten en afwijkingen van het 
houding- en bewegingsapparaat, het 
Coronel Instituut AMC, en de Polikliniek 
Mens en Arbeid een samenwerkings-
overeenkomst getekend, zodat klanten 
van de PMA ook terecht kunnen bij het 
JBI. Het gaat om mensen met functio-
neringsproblemen door aandoeningen 
van het houding- en bewegingsappa-
raat. Het Coronel Instituut gaat onder-
zoek doen bij deze groep patiënten, 
onder andere om de effectiviteit van de 
interventies te onderzoeken. 
Verder heeft de PMA drie presentaties 
verzorgd op het Prinsjesdag sympo-
sium, zie voor een uitgebreid verslag 
het artikel elders in deze nieuwsbrief.

ZielhuisPeNNiNg
Op 7 november jl. kreeg Maarten de 
Vos de Zielhuispenning voor zijn onder-
zoek ‘Beroepsziekte overspanning: 
gewogen en te licht bevonden’. 

Hij heeft dit onderzoek gedaan als 
bedrijfsarts in opleiding bij de NSPOH, 
onder begeleiding van Karen Nieuwen-
huijsen (Coronel Instituut AMC).

Oprichting nederlandse 
Vereniging VOOr Klinische 
arbeidsgeneesKunde 
Op Prinsjesdag, 18 september 2007, 
is de Nederlandse Vereniging voor 
Klinische Arbeidsgeneeskunde, NVKA, 
opgericht. De oprichting is een reac-
tie op een aantal positieve ontwik-
kelingen ten aanzien van de klinische 
arbeidsgeneeskunde in Nederland, 
waaronder de oprichting van meerdere 
(top-) klinische centra voor arbeids-
relevante zorg (PMA, EMcare, ACAG, 
NKAL etc.). Tevens mag de klinische 
arbeidsgeneeskunde zich verheugen 
in een groeiende belangstelling onder 
medisch specialisten voor de factor 
arbeid. De NVKA is een onafhankelijke 
vereniging met een interdisciplinair 
karakter. Zij wil zoveel mogelijk samen-
werken met andere verenigingen in 
de zorg, zowel nationaal als interna-
tionaal en daarbij een platformfunctie 
vervullen voor allen die beroepshalve 
affiniteit hebben met de klinische 
arbeidsgeneeskunde. Het lidmaat-
schap staat open voor iedereen beho-
rende tot deze groep, zoals medisch 
specialisten, bedrijfsartsen en andere 
disciplines (arbeids- en organisatie-
psychologen, arbeidshygiënisten etc.).
Deze maand vond de eerste algemene 
ledenvergadering plaats.
Meer informatie over de vereniging 
is te vinden op de website 
www.nvka.nl. U kunt zich aanmelden 
als lid door uw naam, adres en 
 telefoonnummer te mailen naar: 
info@nvka.nl

WOrKshOp berOepszieKten 
met Open inschrijVing
Bedrijfsartsen zijn de specialisten bij 
uitstek om beroepsziekten op te sporen 
en te melden. Daarom legt de overheid 
die verantwoordelijkheid bij hen en 
vertrouwt erop dat zij op die taak bere-
kend zijn. De praktijk leert dat bedrijfs-
artsen het soms erg lastig vinden om 
af te wegen of de werkgebonden aan-
doening waarmee de werknemer zich 
presenteert, moet worden gemeld als 
beroepsziekte. Ook vraagt de commu-

nicatie met werkgever en werknemer 
om zorgvuldigheid.
Geldt dat ook voor u, volg dan de work-
shop beroepsziekten. In een dag komt 
het professionele handelen bij werkge-
bonden aandoeningen volledig aan de 
orde: herkennen, diagnosticeren, dif-
ferentiaal diagnose stellen, behandelen, 
beleid maken, werknemer en werkgever 
adviseren en melden. Onderzoek naar 
het effect van deze workshop leert dat 
deelnemers meer beroepsziekten gaan 
melden en zich zekerder voelen over 
die meldingen. Mede vanwege de hoge 
waardering is besloten deze workshop-
dag, die tot nu toe alleen in company 
werd gegeven, breder aan te bieden. 
Voor de workshop beroepsziekten met 
open inschrijving kunnen individuele 
bedrijfsartsen zich aanmelden. 
De eerste gelegenheid is woensdag 
13 februari 2008. Locatie: NCvB, 
Amsterdam. Voor 300 euro krijgt u een 
gedegen bijscholing in beroepsziekten. 
In 2008 levert het volgen van de work-
shop 8 accreditatiepunten op. Meer 
informatie vindt u op www.beroeps-
ziekten.nl > NCvB > scholing en cur-
susaanbod > workshop beroepsziekten 
open inschrijving. U kunt zich daar ook 
via het elektronische formulier opgeven.

Nieuwe codelijst 
meldiNgsformulier
Voor de vraag over de sector van de 
werkgever zal de codelijst van het 
 meldingsformulier beroepsziekten per 
1 januari 2008 wijzigen. In heel Europa 
zullen veel nationale codeerlijsten op 
dat moment aangepast worden. Door 
deze aanpassing zal de vergelijking van 
gegevens over de sectoren beter ver-
gelijkbaar zijn met internationale gege-
vens. Bovendien is er de laatste jaren 
een aantal sectoren bijgekomen, zoals 
op het gebied van IT. Deze nieuwe 
codelijst voorziet in dit soort verande-
ringen. Voor u als meldende bedrijfsarts 
zal dit betekenen dat u vanaf 1 januari 
2008 een andere (uitgebreidere) scroll 
downlijst met sectoren zult zien bij 
vraag 5 op uw meldingsformulier. Op 
onze website zullen wij u op de hoogte 
houden van deze ontwikkelingen.

mige vrouwen ook borstvoeding als ze 
terugkeren van het bevallingsverlof. 
Het eerste hoofdstuk van de richtlijn 
richt zich op adviezen aan de werk-
gever, het tweede op de interventie 
en secundaire risicopreventie van 
de werknemer. Daarin heeft ook het 
voorgesteld preventieve consult een 
belangrijke plaats. Voorgesteld wordt 
dat elke zwangere werknemer na 
melding van de zwangerschap aan de 
werkgever wordt uitgenodigd voor een 
preventief consult bij de bedrijfsarts. 
Deze stelt een risicoprofiel op, geeft 
voorlichting en advies aan de zwangere 
werknemer en zonodig ook aan de 
werkgever en/of de leidinggevende. 
Voor het opstellen van het risicoprofiel 
bevat deze richtlijn een aantal tabellen 
waarin de risico’s systematisch aan de 
orde komen. Aan het eind van richtlijn 
worden adviezen gegeven over evalu-
atie van de voortgang.   

NVABrichtlijn Zwangerschap, postpartum
periode en werk: Advisering en begeleiding door 
de bedrijfsarts. Utrecht: NVAB, 2007; 
zie ook www.nvabonline.nl.

Alle medewerkers van 
het NCvB wensen u een 
gezond en rookvrij 
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sensitive computerscherm. Onlangs 
werd ons via de helpdesk de vraag 
voorgelegd of ons al vaker signalen 
hadden bereikt over het optreden van 
branderige, pijnlijke ogen en hoofdpijn 
bij docenten die regelmatig gebruik-
maken van een smartboard.
Dat is niet het geval en ook in de lite-
ratuur konden wij er nog geen waar-
nemingen over vinden. Moeten we hier 
aan een nieuwe werksituatie denken 
waarbij door een combinatie van facto-
ren zoals afnemende lidslagfrequentie 
door de visuele belasting, uitdroging 
door lokale temperatuursverhoging en 
lage relatieve vochtigheid en misschien 
ook nog de aanwezigheid van reactieve 
vluchtige organische verbindingen, de 
kwaliteit van de traanfilm wordt aan-
getast en zich droge ogen gaan ontwik-
kelen?
We zijn benieuwd of soortgelijke sig-
nalen ook andere bedrijfsartsen reeds 
bereikt hebben en zien hun meldingen 
met belangstelling tegemoet.

Wolkoff P et al. Eye complaints in the office 
environment: precorneal tear film integrety 
influenced by eye blinking efficiency. OEM 2005; 
62: 412.
Blehm C et al. Computer Vision Syndrome. A 
review. Survey of Opthalmology 2005; 50: 253262.

BAL na recente 
asbestexpositie? 
Een GGD-arts vroeg zich af of broncho-
alveolaire lavage (BAL) aangewezen 
is bij twee medewerkers die recent 
enkele dagen asbestvezels hadden 
ingeademd. Ze waren bezig met 
onderhoudstimmerwerk en waren er 
na afloop van de klus achter gekomen 
dat ze asbesthoudend materiaal onbe-
schermd hadden gesloopt. 
Een search in PubMed leverde geen 
hits op. In een toonaangevend hand-
boek over asbestziektes (Roggli et 
al., 2004) wordt wel ingegaan op BAL 
i.v.m. blootstellingskarakterisering, 
maar niet over BAL als methode om de 
luchtwegen van asbest te reinigen. Een 
geconsulteerde longarts, gespeciali-
seerd in asbestziektes, meldde dat hij 
deze indicatie niet kende. Ook gaf hij 
aan dat de ingreep tamelijk belastend 
is en voor de linker- en de rechterlong 
separaat moet worden uitgevoerd. De 
vraag is ook of na enkele dagen de 
vezels niet vast zitten in het slijmvlies. 
De kracht van het zuigen met de scoop 
is beperkt. Al met al is BAL te riskant 
en waarschijnlijk onvoldoende effec-
tief voor het asbestarm maken van de 
luchtwegen. 

Roggli, Victor L.; Oury, Tim D.; Sporn, Thomas A. 
(Eds.) Pathology of AsbestosAssociated Diseases
Lippincott Williams & Wilkens, 2nd ed., 2004, 
ISBN: 9780387200903

Smartelijke ogen
door smartboards?
In het onderwijs wordt in toenemende 
mate gebruikgemaakt van zogeheten 
smartboards, digitale whiteboards. Een 
smartboard ziet eruit als een normaal 
whiteboard, maar maakt het mogelijk 
om een computerprogramma te bedie-
nen. In combinatie met een beamer 
wordt het smartboard een groot touch-

Depressief door 
pesten
Een 48-jarige datatypiste bij een bank 
meldt zich bij op het verzuimspreek-
uur in verband met een depressie. 
Mevrouw heeft volgens haar leiding-
gevende altijd goed gefunctioneerd. 
Mevrouw kan echter wel door haar 
onzekerheid en perfectionisme moeite 
hebben met snel doorwerken. Het 
laatste jaar blijken de nieuwe en veelal 
jongere collega’s mevrouw te negeren 
en te pesten. Haar wordt veelvuldig 
cruciale informatie onthouden waar-
door mevrouw fouten is gaan maken. 
Zij is bijna dagelijks het mikpunt van 
grappen. Haar leidinggevende rea-
geert begripvol maar is niet in staat 
het pesten te doen ophouden. Hoewel 
de bedrijfsarts de werkomstandig-
heden als schadelijk inschat vraagt zij 
zich af of daarmee de depressie ook 
beroepsgebonden is.
Het NCvB heeft in 2006 de registratie-
richtlijn beroepsgebonden depressie 
gepubliceerd (www.beroepsziekten.nl > 
knop Registratierichtlijnen > E Arbeids-
gebonden psychische aandoeningen 
> E003 Beroepsgebonden depressie). 
Hierin staan de volgende risicofacto-
ren in het werk benoemd: het hebben 
van niet-passend werk, het hebben 
van teveel werk, weinig controle over 
het werktempo, problemen in de 
werkverhoudingen, gepest worden, 
hoge psychologische taakeisen, weinig 
regelmogelijkheden, weinig sociale 
ondersteuning op het werk en mee-
gemaakte stressvolle werkgebeurte-
nissen. Onzekerheid en perfectionisme 
zijn geen aanleiding om een beroeps-
gebonden depressie uit te sluiten. De 
bedrijfsarts wordt geadviseerd de 
casus te melden als zij het pesten van 
de collega’s inschat als voldoende 
 ernstig en langdurig.
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