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Presentation Notes
Dear friends, thank you for the opportunity to tell something on a project I am working on currently. It is actually a project which is born in close harmony with the development of first Modernet and later COST Modernet. Also interesting is that it will be a project in close collaboratuion with Belgium, in particular the Occupation Health Service called Idewe. 



SIGNAAL


 

SIGNAAL is een afkorting van Signalering Nieuwe 
Arbeidsgerelateerde Aandoeningen Loket 


 

Pilot project in opdracht van het Ministerie van 
SZW


 

Samenwerking gezocht en gevonden met grote 
Belgische arbodienst Idewe


 

Project managers: Annet Lenderink (Nederland), 
Lode Godderis (België)


 

Gestart 1-1-2013, lancering systeem Juli 2013, 
evaluatie over een periode van 12 maanden

Presenter
Presentation Notes
The project is called SIGNAAL which is the Dutch word for signal but also an acronym as you can see. For those who don’t know: in Belgium they speak 3 languages: Flemisch, which is like Dutch although not the same, mainly in the northern and western part called Flanders, French in the east and south called Wallon and a little bit of German in a small area in the east.
Already in 2009 we discussed methods to detect signals of new occupational health risks (illness, disease) with the Ministry, but although interested they didn’t want to finance it. Last year I wrote a feasibility report on the system I will present here and now we were granted a pilot project with at least money for 2013. Once we knew it was going to be build I discussed with Lode whether he thougt it would be interesting to involve Belgium, at least the Flemisch part. After some discussion on different levels Idewe was enthousiastic to join if we could also have a French input tool.
Developing started from january and we still are confident it can be launched in July.



Aanleiding Nederland


 

Aanwijzingsbeschikking NCvB 2012-2015


 

Uitkomsten interviews met onze stakeholders 


 

Themapublicatie NCvB over Arbovigilantie 2009


 

Verbetering van monitoring en 
signaleringsinstrumenten


 

Aandacht voor nieuwe risico’s in internationaal 
verband via COST Modernet

Presenter
Presentation Notes
In de aanwijzingsbeschikking Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 2012-2015 wordt als een van de wettelijke taken genoemd “Het geven van speciale aandacht voor het monitoren en signaleren van nieuwe risico’s en beroepsziekten” waarbij wordt toegelicht dat "Het NCvB instrumenten ontwikkelt om nieuwe arbeidsgerelateerde gezondheidseffecten te signaleren. Indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een nieuw arbeidsrisico dient dit signaal voldoende onderbouwd te worden en dienen relevante partijen te worden geïnformeerd". 

Uit eerder onderzoek naar verbetering van de signalering en monitoring van beroepsziekten bleek dat stakeholders (overheid, werkgevers, werknemers en arboprofessionals) het tijdig signaleren van nieuwe en opkomende risico’s belangrijk vinden.

Het NCvB probeert op dit moment inzicht te krijgen in mogelijke nieuwe arbeids- en gezondheidsrisico’s. Zo krijgen we nu af en toe signalen vanuit individuele meldingen, uit helpdeskvragen, via werknemers die de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) bezoeken of uit literatuuronderzoek. Er wordt echter niet systematisch naar gezocht. Bovendien betreffen de meldingen en helpdeskvragen meestal individuele gevallen uit de Nederlandse werksituatie die gerapporteerd worden door de oplettende bedrijfsarts. Dat maakt de kans op tijdig opsporen van nieuwe gezondheidsrisico’s door werk kleiner dan wanneer er meer systematisch naar zou worden gezocht en er ook uitwisseling van informatie met het buitenland zou plaatsvinden. Daarom wil het NCvB het signaleren van nieuwe risico’s door (bedrijfs)artsen meer systematisch aanpakken met gebruikmaking van de internationale contacten via COST Modernet. Daartoe wil het NCvB bevorderen dat mogelijke signalen zoveel mogelijk op één plek terecht komen door het openen van een eenvoudig toegankelijk digitaal loket. Via dit loket kunnen (bedrijfs)artsen hun vermoeden van een nieuw verband tussen gezondheidsklachten, blootstelling en/of werksituatie op een gestructureerde manier melden. 





Aanleiding België

• Bedrijfsartsen zijn verplicht verdenking van 
beroepsziekten te melden bij het Fonds voor de 
Beroepsziekten

• Compensatie via het open systeem waarbij ziekte 
– werk relatie moet worden onderbouwd

• Onderrapportage
• Voordeel van Signaal: geen directe link met 

compensatiesysteem en geeft feedback op 
meldingen en kan daarmee zowel meldingen aan 
FvB stimuleren als preventie bevorderen

Presenter
Presentation Notes
The Belgium system on Ods is different from the Netherlands. Ops are obliged to report occupational disease to FOD based on either the list of Ods or in the so-called open system where they have to report suspicious disease-work associations and provide a lot of evidence for a causal relation. For new occupational health risks this may be complicated because there is usually little evidence available. So this kind of suspicious disease-work combinations are rarely reported. So there is considerable underreporting.
In this situation SIGNAAL can be a good solution: they can report new combinations and get feedback from OH experts which may lead to reporting it to the FOD after all, with good arguments for either compensation claims or preventive measures.



Doelstelling(en)


 

Signalering van vermoedens van nieuwe, 
onbekende, zeldzame relaties tussen 
gezondheidsproblemen en blootstelling in het 
werk door (bedrijfs)artsen via een laagdrempelig 
loket.


 

Systematisch beoordelen van signalen m.b.v. 
literatuur en eventueel werkplekbezoek/- 
onderzoek en overleg/uitwisseling van 
(inter)nationale experts


 

Verbeteren van de kennisverspreiding over 
nieuwe en opkomende risico’s aan relevante 
partijen



Wat is een nieuw risico?

• Definitie hier: een driehoekscombinatie van 
gezondheidsklachten, blootstelling en werksituatie, 
waarin elk van de drie nieuw kan zijn. 

• Volledig nieuwe aandoeningen zijn zeer zeldzaam, 
dus het zal gaan om 
– al bekende aandoeningen t.g.v. een nieuwe 

/veranderde blootstelling (bijvoorbeeld nieuwe 
chemische of biologische factoren) of om 

– al bekende blootstelling die optreedt in nieuwe 
werksituaties (bijvoorbeeld silicose door 
kwartsblootstelling bij het zandstralen van 
spijkerbroeken)

Presenter
Presentation Notes
"mogelijk verband" voor een expert kan voortkomen uit een duidelijke chronologische volgorde van blootstelling en ziekte, het bestaan van een cluster, het bewijzen van causaliteit met een provocatietest etc.
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Presentation Notes
This one is interesting, because already in 1976 the syndrome is described and just this year it was recognized as a new OD by the Belgium FOD: this is the official news item in Dutch saying: Hypothenar hammer syndrom is added officially to the list of compensable Ods in Belgium by the FOD
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Presentation Notes
And this is a fairly recent example which shows that we can discover new risks until today, especially since work and work settings keep changing



Schets van SIGNAAL

Presenter
Presentation Notes
Via het digitale loket wordt via de (bedrijfs)artsen gestructureerde informatie verzameld over potentiële nieuwe gezondheidsrisico’s door werk. Dat betekent naast gedetailleerde informatie over de gezondheidsklachten (of een heldere medische diagnose) ook (uitgebreide) informatie over de aard van de werkzaamheden, de aard, intensiteit en duur van de blootstelling en de overwegingen van de (bedrijfs)arts om dit als een nieuw risico te melden. Om contact voor verder follow-up mogelijk te maken zijn NAW gegevens van de melder nodig. Momenteel wordt nagedacht over vorm en inhoud van dit formulier. 

In figuur 1 wordt de afhandeling van de meldingen via SIGNAAL geschetst. De meldingen komen binnen bij het registratiebureau en worden bekeken door een coördinator/moderator. De coördinator/moderator draagt zorg voor de toekenning van de melding aan de juiste beroepsziektespecialist en zoekt in de database naar gelijksoortige meldingen. In overleg met de beroepsziektespecialist wordt gekozen uit drie hierna getoonde mogelijkheden:

Ter controle van het proces worden de meldingen en het eventuele vervolgonderzoek op gezette tijden besproken in het overleg van de beroepsziektespecialisten. In deze bespreking kan de keus van de individuele beroepsziektespecialist worden bijgestuurd. Hier kan ook worden bepaald wat verder met het signaal wordt gedaan. Afhankelijk hiervan volgen er bepaalde (communicatie)acties vanuit het NCvB aan de verschillende partijen. Deze acties kunnen variëren van terugkoppeling aan de bedrijfsarts dat er geen sprake is van een nieuw gezondheidsrisico door werk tot een snelle communicatie van een nieuw gezondheidsrisico naar bedrijfsartsen, overheid en branches/bedrijven. In elk geval worden de meldingen jaarlijks geanalyseerd en over de uitkomsten van het digitale loket wordt gerapporteerd.




Schets van SIGNAAL
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Presentation Notes
This is the homepage of what will be SIGNAAL, but I asked the webmaster to build a English system for the Modernet Clinical Watch System first. SIGNAAL will look like this with a homepage for the Netherlands and a similar homepage for Belgium each with there own look and feel.

















Mogelijke uitkomsten na beoordeling (1)

• Alleen vastleggen van ziekte - 
blootstelling - werksituatie combinatie op 
basis van melding 

• met dank aan melder/vragensteller 
• --> alleen vervolg bij drie of meer 

meldingen van dezelfde combinatie;



Mogelijke uitkomsten na beoordeling (2)

• Toetsing van gemelde combinatie aan 
informatie uit de literatuur (korte search)

• Toetsing aan vooraf opgestelde criteria 
voor nieuwe combinatie met

• Terugkoppeling aan melder/vragensteller 
(vergelijkbaar met huidig helpdesk 
antwoord) 

--> alleen vervolg bij  drie of meer 
meldingen van dezelfde combinatie;



Mogelijke uitkomsten na beoordeling (3)

Melding is interessant genoeg voor vervolgonderzoek
•uitgebreider literatuur onderzoek, overleg met 
beroepsziektespecialist, 
•overleg met meldende bedrijfsarts, 
•eventueel aanvullend werkplekbezoek of 
werkplekonderzoek, 
•nadere diagnostiek via Polikliniek Mens en Arbeid of 
elders 
•Overleg met (inter)nationale experts (bijv. via 
COST Modernet) 
--> dit kan leiden tot publicatie van signaal als 
mogelijk nieuw risico.





Questions, remarks, suggestion?



a.f.lenderink@amc.uva.nl
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