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VOORWOORD
JA AR

ARBEID EN GEZONDHEID
In 2019 bestond het Coronel Instituut voor Arbeid

aan de locaties AMC en VUmc voorlopig

en Gezondheid 60 jaar. In 2020 bestaan het bij

gescheiden blijft willen we een bijdrage leveren

het Coronel Instituut horende Nederlands Centrum

aan goed en innovatief onderwijs over arbeid en

voor Beroepsziekten en de Polikliniek voor Mens en

gezondheid door steeds meer te komen tot een

Arbeid respectievelijk 25 en 15 jaar. Samen betekent

gezamenlijk docentenkorps voor beide genees-

dat 100 jaar inzet op onderzoek, onderwijs,

kundeopleidingen geneeskunde en andere

maatschappelijke dienstverlening en patiëntenzorg

opleidingen. Samen zijn we nu veruit de grootste

op het gebied van arbeid en gezondheid! Wij laten

academische afdeling op het gebied van arbeid

dat niet zomaar voorbij gaan en wilden dit in 2020

en gezondheid in Nederland en ook een van de

met een speciale gelegenheid vieren. Door de

grootste van Europa. Dat is mooi maar schept

Coronacrisis zal dit naar voorjaar 2021 door-

uiteraard ook verwachtingen en verplichtingen.

geschoven worden.
Dit jaarverslag laat een overzicht zien van
Ook in een ander opzicht was 2019 en wordt 2020

activiteiten die in 2019 vanuit het Coronel Instituut

een memorabel jaar. In een nieuwe organisatorische

op het gebied van onderzoek, onderwijs en zorg

structuur zal het Coronel Instituut binnen de Divisie

zijn ondernomen, zowel op wetenschappelijk als

Eerstelijnszorg, Public Health & Methodologie

op maatschappelijk gebied. Het instituut zal als

(‘Divisie 10’) van het Amsterdam UMC voortaan

organisatorische entiteit opgaan in het nieuwe

samen met de afdeling Sociale Geneeskunde van

geheel maar de naam Coronel Instituut blijft in

het AMC en de afdeling Sociale Geneeskunde van

stand voor kwalitatief hoogwaardig onderzoek,

VUmc deel gaan uitmaken van een nieuwe afdeling

onderwijs en patiëntenzorg op het terrein van

‘Public and Occupational Health’. Hiermee wordt

arbeid en gezondheid.

de fusie tussen AMC en VUmc ook voor het
Coronel Instituut nu heel concreet. Naast de

Mede namens alle medewerkers van ons instituut

schaalvergroting van de nieuwe afdeling in zijn

bied ik u hierbij het jaarverslag over 2019 aan en

geheel betekent het dat er zo’n 40 nieuwe collega’s

ik nodig u van harte uit om hierover met ons

bij komen die zich ook bezighouden met arbeid

contact te zoeken of van gedachten te wisselen.

en gezondheid. Met deze bundeling van krachten
willen we uitblinken in excellent en praktisch

Prof. dr. Carel Hulshof,

relevant onderzoek, dat bruikbaar is voor de

waarnemend afdelingshoofd

professionals in de praktijk. Hoewel het onderwijs
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Het Coronel Instituut voor
Arbeid en Gezondheid
Afdeling van het Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam

Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid is een
afdeling van het Amsterdam UMC, locatie AMC, en maakte
in 2019 deel uit van de Divisie Eerstelijnszorg, Public Health
& Methodologie (‘Divisie 10’) van het Amsterdam UMC.
Het instituut richt zich op vraagstukken op het gebied van
arbeid en gezondheid, waarbij de gezondheid van de
werkende of patiënt in relatie tot zijn/haar werk centraal
staat. Wij doen hoogwaardig onderzoek en verzorgen
kwaliteitsonderwijs op het gebied van arbeid en gezondheid,
dragen bij aan kennisverspreiding naar (para)medische
professionals en maatschappelijke partijen en leveren
topreferente zorg bij complexe arbeidsrelevante
aandoeningen. De medische professionals waar wij ons
op richten zijn vooral bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.
Waarnemend hoofd van de afdeling is tot 1 juni 2020
prof. dr. Carel Hulshof. Per 1 juni 2020 treedt
prof. dr. Allard van der Beek aan als nieuw afdelingshoofd
voor de gefuseerde nieuwe afdeling ‘Public and
Occupational Health’. In 2019 kende het Coronel Instituut
drie bijzondere leerstoelen: een bijzondere leerstoel
Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde vanuit de Nederlandse
Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
(tot 1 mei 2020 ingevuld door prof. dr. Carel Hulshof;
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daarna zal hij opgevolgd worden), een bijzondere leerstoel

medewerkers van ons instituut zijn actief in de organisatie

Sociale Verzekeringsgeneeskunde vanuit het Instituut Gak

en wetenschappelijke commissies van de International

(met ingang van 1 september in 2019 ingevuld door

Commission on Occupational Health (ICOH).

prof. dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen), en een
bijzondere leerstoel Arbeid en Revalidatie vanuit de

Naast de bestaande Principal Investigators (PI’s): dr. Sanja

Stichting Heliomare (momenteel ingevuld door

Kezic en dr. Angela de Boer werden in 2019 vier nieuwe

prof. dr. Coen van Bennekom).

PI’s benoemd: dr. Paul Kuijer, dr. Karen Nieuwenhuijsen,
dr. Jan Hoving en dr. Henk van der Molen. De staf

Naast de uitvoering van de kerntaken onderzoek en

‘onderzoek’ wordt voorgezeten en gecoördineerd door

onderwijs in het Amsterdam UMC zijn kennisverspreiding

dr. Angela de Boer. Het door ons verzorgde onderwijs voor

en maatschappelijke dienstverlening belangrijke activiteiten

geneeskundestudenten (curriculum Epicurus/Curius),

van de afdeling. Zo zijn het Nederlands Centrum voor

studenten Medische Informatiekunde, en post-graduate

Beroepsziekten (NCvB), het Kenniscentrum Verzekerings

en masteronderwijs wordt gecoördineerd door de staf

geneeskunde (KCVG), de Polikliniek voor Mens en Arbeid

‘onderwijs’ onder voorzitterschap van drs. Jeroen Croes.

(PMA) en het Kenniscentrum Medische Keuringen in Arbeid

Dr. Karen Nieuwenhuijsen is namens de afdeling in locatie

(KMKA) onderdeel van de afdeling. Wij participeren in de

AMC een van de Principal Educators. Het NCvB staat onder

Netherlands School of Public and Occupational Health

leiding van dr. Henk van der Molen. De PMA staat onder

(NSPOH) en brengen ons onderzoek onder in het

leiding van prof. dr. Carel Hulshof (per 1 april 2020 is

Amsterdam Public Health research institute (APH)

prof. dr. Carel Hulshof opgevolgd door dr. Frederieke

en Amsterdam Movement Sciences (AMS). Voor de

Schaafsma), die daarnaast het AMC-deel van het KCVG

Wereldgezondheidsorganisatie is het Coronel Instituut

tijdelijk leidt.

een Collaborating Center in Occupational Health. Diverse
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H E T C O R O N E L IN S T I T U U T V O O R

PROFESSIONALS

Het uitvoeren van PMO gericht
op de psychische gezondheid
van werknemers in de zorg
door Felicia Los

In het kader van het onderzoek ‘ketenaanpak depressie
preventie’ heeft drs. Felicia Los onder begeleiding van
dr. Karen Nieuwenhuijsen, prof. dr. Carel Hulshof,
dr. Henk van der Molen, en dr. Angela de Boer een training

Een PMO gericht op mentale gezondheid
van verpleegkundigen verbetert
werkfunctioneren en werkvermogen

ontwikkeld voor bedrijfsartsen en arboverpleegkundigen in
het uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
gericht op de psychische gezondheid van werknemers in

Kan je wat vertellen over het verloop van het project?

de zorg. Deze training is onderdeel van het VWS-project

Na een eerste training hebben we input van de deelnemers

‘ketenaanpak depressiepreventie’ waarin NVAB, V&VN en

via evaluatieformulieren en twee interviews gebruikt om de

Trimbos samenwerken.

uiteindelijke training te ontwikkelen. Op dit moment hebben
we twee trainingen verzorgd, waaraan in totaal 40 bedrijfs

Wat is de aanleiding voor het onderzoeksproject?

artsen en arboverpleegkundigen hebben deelgenomen. Een

Het werken in de zorg gaat gepaard met stressvolle

derde training staat gepland. Om te onderzoeken in hoeverre

omstandigheden en is dan ook risicovol als het gaat om

de training de kennis en geloof in eigen kunnen om het PMO

het ontwikkelen van psychische klachten. Uit onderzoek

psychische gezondheid uit te voeren verbetert, vullen de

blijkt dat psychische klachten vaker voorkomen bij

deelnemers vooraf en na de training een vragenlijst in.

werknemers in de zorg. Het PMO is een preventieve activiteit
om risico’s en beginnende klachten vroegtijdig op te sporen,

Wat zijn de belangrijkste inzichten uit het project?

en interventies in te zetten om verergering of ontstaan

Bij het uitzetten van de uitnodiging via de beroeps

van klachten te voorkomen. Uit eerder onderzoek onder

verenigingen van bedrijfsartsen en arboverpleegkundigen

verpleegkundigen bleek dat het inzetten van een PMO

stroomden de aanmeldingen binnen! Het onderwerp PMO

gericht op mentale gezondheid werkfunctioneren en

psychische gezondheid lijkt dus erg relevant te zijn.

werkvermogen verbetert, en kosteneffectief kan zijn voor
de werkgever. Toch wordt dit PMO nog niet regelmatig

Meer informatie over het project is hier te vinden.

ingezet. Het doel van deze training is om bedrijfsartsen
en arboverpleegkundigen te trainen en motiveren in het
uitvoeren van PMO’s.
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Signalering en preventie van beroepsziekten
veroorzaakt door gevaarlijke stoffen
door Felicia Los

Wat is de aanleiding voor dit onderzoekproject?
Bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)
is het afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd in het
kader van de overheidscampagne “Veilig werken met
gevaarlijke stoffen”. Het doel van het onderzoek was om

Marijke Schutte

meer inzicht te krijgen in de signalering en preventie van
de beroepsgebonden huid- en luchtwegaandoeningen
COPD, astma en contacteczeem.

Een bevorderende factor is bijvoorbeeld “een goede
veiligheidscultuur binnen het hele bedrijf”, Een

Kan je wat vertellen over het verloop van het project?

belemmerende factor is bijvoorbeeld “geen automatische

Het onderzoek werd uitgevoerd in de sectoren bouw,

samenwerking tussen bedrijfsarts en arbeidshygiënist”.

installatiebranche en overige mkb-bedrijven.
Het project bestaat uit een observationele studie bij
bedrijfsartsen en kwalitatief onderzoek in de vorm van
focusgroepen en interviews.
Tijdens de observationele studie werden bedrijfsartsen
gevraagd om COPD, astma en contacteczeem te melden

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de
signalering is het belangrijk dat bedrijfsartsen
genoeg tijd hebben om naast

volgens een geprotocolleerde werkwijze, bestaande uit een

verzuimbegeleiding verdiepend onderzoek te

stappenplan en scorelijsten. De bedrijfsartsen kregen vanuit

doen naar de oorzaken van de aandoeningen.

het onderzoeksteam arbeidshygiënische ondersteuning bij
het bepalen van de beroepsgebonden risicofactoren.
Het kwalitatief onderzoek bestond uit twee focusgroepen

Wat zijn de belangrijkste nieuwe inzichten uit het project?

met bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en veiligheids

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de signalering is het

kundigen, en interviews met werkgevers en werknemers

belangrijk dat bedrijfsartsen genoeg tijd hebben om naast

uit de bouw en installatiebranche. Alle deelnemers zijn

verzuimbegeleiding verdiepend onderzoek te doen naar de

gevraagd naar de bevorderende en belemmerende factoren

oorzaken van de aandoeningen. Dit verbetert niet alleen de

voor de implementatie van preventieve maatregelen. Dit

signalering maar ook de preventie van deze aandoeningen.

leverde zes thema’s op: ‘Attitude’, ‘Signaleren’, ‘Kennis en

Door het signaal kan beroepsgebonden blootstelling worden

vaardigheden’, ‘Technische middelen’, ‘Organisatie arbozorg’

onderzocht en kunnen de juiste preventiemaatregelen

en ‘Organisatie van werk’.

worden toegepast. Daarbij is de samenwerking met de
arbeidshygiënist belangrijk.
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Het betrekken van cognities en percepties
bij de begeleiding en beoordeling van
werkenden met een chronische aandoening
door Felicia Los

In het kader van het onderzoeksprogramma “De Werkende
Centraal” heeft drs. Mariska de Wit onder begeleiding
van em. prof. dr. Haije Wind, prof. dr. Carel Hulshof en

De bedrijfs- en verzekeringsartsen
die deelnamen aan de training

dr. Angela de Boer een gesprekstool en een training

waren erg positief en beoordeelden

ontwikkeld voor bedrijfs- en verzekeringsartsen die

de training met gemiddeld een 8,5!

hen kunnen helpen bij het betrekken van cognities en
percepties van de werkende bij de begeleiding naar werk
en beoordeling van de functionele mogelijkheden om

vermogen van deelnemers om cognities en percepties te

te werken.

identificeren, en interventies te kunnen benoemen die
belemmerende cognities en percepties kunnen veranderen.”

Wat is de aanleiding voor dit onderzoeksproject?
“Cognities en percepties kunnen invloed hebben op de

Wat zijn de belangrijkste nieuwe inzichten uit het project?

werkparticipatie van werkenden met chronische

“De bedrijfs- en verzekeringsartsen die deelnamen aan de

gezondheidsproblemen. Bedrijfs- en verzekeringsartsen

training waren erg positief en beoordeelden de training met

moeten hiermee rekening houden wanneer ze werkenden

gemiddeld een 8,5! De komende tijd zullen we de

begeleiden of de functionele mogelijkheden beoordelen.

thuisopdrachten nakijken en de resultaten analyseren.”

Het betrekken van deze cognities en percepties door
bedrijfs- en verzekeringsartsen gebeurt op dit moment

Meer informatie over het project is te vinden op

nog niet systematisch. Het doel van dit project is om hier

www.dewerkendecentraal.nl

verandering in te brengen.”

Resultaten van het onderzoek worden in het eerste helft van
2020 verwacht.

Kan je wat vertellen over het verloop van het project?
“Met behulp van literatuuronderzoek, een vragenlijst uitgezet
onder artsen en focusgroepen onder werkenden hebben
we inzicht gekregen in hoe informatie over cognities en
percepties kan worden verkregen en hoe belemmerende
cognities en percepties veranderd kunnen worden.
Met behulp van deze informatie hebben we een
gesprekstool en bijbehorende training ontwikkeld voor
bedrijfs- en verzekeringsartsen. In totaal hebben 56 bedrijfsen verzekeringsartsen deelgenomen aan deze training. Door
middel van een thuisopdracht voor de deelnemers wordt
onderzocht in hoeverre de training effect heeft op het

Mariska de Wit
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Heijermanslezingen
door Steven Visser

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)

chronische vermoeidheid, ziekte van Lyme en Q-koorts.

organiseerde in 2019 twee Heijermanslezingen voor de

Verschillende sprekers, waaronder ervaringsdeskundigen,

nascholing van bedrijfsartsen.

gaven inzichten in de verschillende ziektebeelden en de

De eerste Heijermanslezing stond in het teken van

registratierichtlijnen voor het melden van de ziekte van Lyme

arbeidsdermatologie in verband met het naderende

en Q-koorts.

pensioen van drs. Jan Bakker, klinisch arbeidsgeneeskundige
bij de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) met als specialisatie

De eerstvolgende Heijermanslezing over fysische agentia

dermatologie. Verscheidende sprekers hebben een

staat gepland op 4 december 2020 in het Amsterdam UMC,

voordracht gehouden over de opsporing, casuïstiek en

locatie AMC. De Heijermanslezingen zijn kosteloos bij te

preventie van beroepsgebonden huidklachten.

wonen. Aanmelden kan via www.beroepsziekten.nl.

Het onderwerp van de tweede Heijermanslezing was

Ook kosteloos een
Heijermanslezing bijwonen?
Kijk op www.beroepsziekten.nl
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H E T C O R O N E L IN S T I T U U T V O O R

ONDERZOEK

Opsporing en preventie
van werk-gerelateerde huidkanker
door Art van Schaaijk

Anne Keurentjes MD doet promotieonderzoek naar de

In onze studie hebben we onderzocht of we biomarkers

vroege detectie en preventie van nietmelanoom huidkanker

kunnen identificeren als uitkomstmaat voor interne uv-

bij buitenwerkers. Haar copromotoren zijn dr. Sanja Kezic,

blootstelling. In verschillende experimentele studies hebben

principal investigator (PI) en senior onderzoeker arbeids

we enkele biomarkers geïdentificeerd die geschikt blijken te

gerelateerde huidziekten, en dr. Henk van der Molen,

zijn voor het vaststellen van de interne belasting van uv-

principal investigator en hoofd Nederlands Centrum voor

blootstelling. Deze biomarkers hebben we gemeten in de

Beroepsziekten (NCvB).

bovenste hoornlaag van de huid (het stratum corneum), op
een simpele en nietinvasieve manier. In een vervolgstudie

Niet-melanoom huidkanker (NMSC) is een groeiend

hebben we deze biomarkers toegepast om het

gezondheidsprobleem in beroepen waarbij werknemers veel

beschermende effect van verschillende zonnebrandcrèmes

zonblootstelling hebben. In verschillende Europese landen is

te onderzoeken. Tot nu toe wordt dit beschermende effect

NMSC erkend als beroepsziekte. In de afgelopen jaren zijn er

gebaseerd op het bepalen van de roodheid van de huid, een

verschillende preventieve strategieën ontwikkeld zoals

subjectieve en vrij ongevoelige uitkomstmaat. Met behulp

educatieve programma’s of het gebruik van zonnebrandcrème

van de door ons gevonden biomarkers kunnen we op een

en zonwerende kleding op de werkvloer. De effectiviteit van

objectieve en accurate wijze het beschermende effect van

deze interventies is onvoldoende geëvalueerd, mede door

zonnebrandcrèmes beoordelen. Dit is het eerste onderzoek

een gebrek aan objectieve uitkomstmaten.

waarin deze uv-gerelateerde biomarkers op een niet-invasieve
manier in de bovenste hoornlaag van de huid bepaald
worden, in plaats van door het nemen van huidbiopten.
De kennis uit deze onderzoeken willen gaan toepassen op

JE HUID
IS DE
BELANGRIJKSTE
2m2 VAN JE
LEVEN

de werkvloer in Nederland, waar we bij buitenwerkers willen
onderzoeken hoe hoog de blootstelling aan uv is en welke
preventieve aanpak goed werkt in de praktijk. Want de huid
is niet voor niets de belangrijkste 2 m2 van het lichaam!
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De samenwerking van locaties AMC en VUmc
in het project ‘Citizen Science op de werkvloer’
door Art van Schaaijk

Citizen Science
faciliteert
aansluiting
bij de praktijk

Het project ‘Citizen Science op de werkvloer’, ook wel

het AMC overleg met het gehele team. Naast het VUmc en

bekend als ‘Bouw aan leefstijl, oogst gezondheid’, richt zich

het AMC zijn de deelnemende bedrijven nauw betrokken en

op het verbeteren van leefstijl en gezondheid bij werknemers

vormen de werknemers de belangrijkste betrokken partij.

met fysiek zware beroepen, zoals in de bouw en de transport

Daarnaast zijn Pharos, Volandis en het RIVM betrokken bij

en logistiek. Deze werknemers ervaren vaker gezondheids-

het project voor het verlenen van adviezen en het maken

problemen als gevolg van fysiek zwaar werk en een ongezonde

van materialen.

leefstijl. Er bestaan weliswaar diverse gezondheidsbevorderende interventies, maar deze bereiken vaak niet

Hoe gaat het tot nu toe?

de werknemers met fysiek zware beroepen, omdat ze niet

Na ruim anderhalf jaar hebben we al veel stappen gezet. Er

genoeg aansluiten bij de mogelijkheden en behoeftes van

zijn twee deelnemende bedrijven: een bouwbedrijf en een

deze praktisch opgeleide werknemers. Door het inzetten

bedrijf uit de transport en logistiek. Samen met een groepje

van de aanpak van Citizen Science is de doelgroep van

werknemers is de aanpak van Citizen Science toegepast in

werknemers met fysiek zware beroepen en hun werkgevers

deze twee bedrijven. De aanpak bestaat onder andere uit

nauw betrokken bij de vormgeving van de interventie.

workshops (toolboxen) waarin praktische tips op het gebied

Op deze manier wordt beter aangesloten bij de behoeftes

van gezondheid worden gegeven, werknemers met elkaar in

en gewoontes van de doelgroep.

gesprek kunnen gaan en hun ideeën kunnen geven voor het
verbeteren van gezondheid op de werkvloer. Op dit moment

Betrokkenen

zijn we nog bezig met de toolboxen die gegeven worden op

Dit project is gefinancierd door ZonMw vanuit het

de bouwplaats, als onderdeel van de aanpak. Daarnaast zijn

programma ‘Werken is gezond’ en betreft een samen-

we in beide bedrijven bezig met het implementeren van de

werking tussen de locaties VUmc en AMC. Drs. Mandy van

ideeën van werknemers. Deze ideeën kunnen klein zijn

den Berge is de junior onderzoeker vanuit het VUmc met

(stickers op producten om gezond/ongezond aan te duiden),

begeleiding van prof. dr. Allard van der Beek en prof dr. Karin

maar er zijn ook grotere ideeën (bv. ergonomisch advies op

Proper, prof. dr. Carel Hulshof en dr. Henk van der Molen.

de werkvloer of een watertappunt in elke bouwkeet).

Een keer in de drie weken is er afwisselend op het VUmc en
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MEES
Het verbeteren van het meten
van sociale participatie
gewone sociale rollen en activiteiten uit te voeren (bijv. “ik

door Art van Schaaijk

moet mijn normale gezins-/familieactiviteiten beperken”).
In het MEES-onderzoek hebben we 46 volwassenen met en
zonder gezondheidsproblemen geïnterviewd en hun gevraagd

Volwassenen en gezondheidsprofessionals hechten veel

wat sociale participatie voor hen betekent. De uitkomsten

waarde aan sociale participatie aangezien dit bijdraagt aan

van deze interviews zijn vergeleken met de 35 items uit de

iemands algemene gezondheid en herstel na ziekte. Eerder

huidige itembank. Hieruit kwam naar voren dat niet alle

onderzoek heeft echter uitgewezen dat sociale participatie

subdomeinen van sociale participatie die belangrijk worden

moeilijk te meten is en verschillende subdomeinen bevat, die

geacht, opgenomen zijn in de huidige itembank, zoals

niet voor iedereen van toepassing zijn. Ter illustratie, voor

mantelzorg en vrijwilligers werk [ref] . In samenwerking met

sommige mensen betekent sociale participatie participatie

experts op het gebied van sociale participatie zijn op basis

in betaald werk gecombineerd met mantelzorg, terwijl dit

van de PROMISstandaarden nieuwe items gemaakt die deze

voor anderen het zorgen voor kinderen in combinatie met

subdomeinen meten/omvatten. Daarna hebben we door

vrijwilligerswerk omvat. Bovendien kan het belang van

middel van interviews met volwassenen met en zonder

subdomeinen in de loop van de tijd veranderen, bijvoorbeeld

gezondheidsproblemen getest of deze nieuwe items

wanneer iemand met pensioen gaat of ernstig ziek wordt.

relevant en begrijpelijk zijn en of er nog subdomeinen van
sociale participatie missen. Uit deze tweede studie kwam

Om die redenen is het nodig dat we sociale participatie op

naar voren dat de in totaal 17 nieuwe items relevant en

een flexibele maar gestandaardiseerde manier kunnen meten,

begrijpelijk zijn en dat er geen subdomeinen meer

die gebruikt kan worden bij alle volwassenen in verschillende

ontbraken. Op dit moment wordt onderzocht of de

situaties. Het Amerikaanse National Institutes of Health (NIH)

itembank met de 17 nieuwe items inderdaad leidt tot het

heeft de ontwikkeling van Patient-Reported Outcomes

beter meten van sociale participatie.

Measurement Information System (PROMIS) gefinancierd.
PROMIS bestaat uit itembanken die universeel van toepassing

MEES is een gezamenlijk project van Amsterdam UMC, zowel

zijn bij volwassenen of kinderen. Zo’n itembank is een grote

locatie AMC, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

set van vragen (items), die allemaal hetzelfde construct

en als locatie VUmc, afdeling Sociale Geneeskunde en

meten, bijvoorbeeld sociale participatie. Dit heeft als voordeel

afdeling Epidemiologie en Biostatistiek. MEES is gefinancierd

dat het mogelijk is om met behulp van computeradaptief

door het Societal Participation & Health programma van het

testen een selectie van items te maken die relevant zijn voor

Amsterdam Public Health research institute (APH).

een individu. Door de slimme manier van meten hoeven
mensen maar 3 tot 7 items in te vullen voor een betrouwbare
score, terwijl mensen nog steeds onderling vergeleken
kunnen worden. Daarnaast is het ook mogelijk om scores
te vergelijken van mensen die de hele itembank hebben
ingevuld met mensen die alleen items uit een bepaald
subdomein van de itembank hebben ingevuld aangezien de
scores op dezelfde meetlat liggen. Sociale participatie is
opgenomen in de itembank ‘Vermogen om een aandeel te
hebben in sociale rollen en activiteiten’. De itembank bestaat
uit 35 items en beoordeelt het ervaren vermogen om de

Partners
Prof. dr. Allard van der Beek en dr. Angela de Boer,
programmaleiders, APH programma Societal Participation & Health
van VUmc respectievelijk AMC.
Dr. Caroline Terwee, VUmc, afdeling epidemiologie en biostatistiek,
Nederlands-Vlaamse PROMIS groep.
Contact details
Dr. Lisette van Leeuwen, VUmc, afdeling Keel-, Neus- en
Oorheelkunde/Hoofd- en halschirurgie, sectie oor& gehoor
(lm.vanleeuwen@amsterdamumc.nl).
Dr. Sietske Tamminga, AMC, Coronel Instituut voor Arbeid en
Gezondheid (s.tamminga1@amsterdamumc.nl).
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H E T C O R O N E L I N ST I T U U T V O O R

BELEIDSMAKERS,
BRANCHES EN
WERKGEVERS
25 jaar Nederlands
Centrum voor Beroepsziekten
door Steven Visser en Henk van der Molen

25

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)
bestaat nu 25 jaar. In die 25 jaar zijn er 130.404 beroepsziekten bij het NCvB geregistreerd. Met 45 diagnostische
registratierichtlijnen – veelal gebaseerd op systematische
literatuurstudies – kunnen bedrijfsartsen beroepsziekten
vaststellen en melden. Deze systematische literatuurstudies
worden regelmatig gepubliceerd in internationale
wetenschappelijke tijdschriften om de kwaliteit van de
registratierichtlijnen van het NCvB te waarborgen. Een
andere vorm van kennis-overdracht en scholing over

In 25 jaar tijd zijn
er meer dan
130.000 beroepsziekten
geregistreerd bij het NCvB

beroepsziekten zijn de Heijermanslezingen, workshops,
nieuwsbrieven, helpdesk en de scholing van bedrijfs- en
verzekeringsartsen in opleiding.
In 2019 zijn 3.691 van de 130.404 meldingen van beroeps-

dan driekwart van de meldingen was het verzuim als gevolg

ziekten bij het NCvB geregistreerd. Net als voorgaande jaren

van de beroepsziekte langer dan één maand en in 9% van de

zijn psychische beroepsziekten het vaakst gemeld (60%),

meldingen was er geen sprake van verzuim.

met overspannenheid/burn-out als meest gemelde
diagnose, gevolgd door beroepsziekten van het houdings-

De komende jaren gaat het NCvB zich meer richten op de

en bewegingsapparaat (27%) en gehooraandoeningen (5%).

preventie van beroepsziekten, bijvoorbeeld door risico-

De voornaamste risico’s voor psychische beroepsziekten

communicatie over beroepsziekten. Met de toevoeging van

die gemeld werden zijn ‘het hebben van te veel werk’,

infographics in de jaarlijkse overzichten van de beroeps-

‘traumatische ervaringen’ en ‘weinig sociale steun van de

ziekten (Beroepsziekten in Cijfers / Kerncijfers beroepsziekten)

leidinggevende’. De risicofactoren voor beroepsziekten aan

is hier al een start mee gemaakt. Daarnaast zetten we in op

het houdings- en bewegingsapparaat zijn ‘tillen en dragen’,

vroegsignalering van beroepsziekten door preventief

‘herhaalde armbewegingen’ en ‘veel kracht zetten’. Bij meer

medisch onderzoek en gerichte onderzoeksprojecten.
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H E T C O R O N E L IN S T I T U U T V O O R

STUDENTEN

Onderwijs op Amsterdam UMC, locatie AMC
Belangrijkste onderwerpen 2019
door Edwin Boezeman

Onderwijs is een van de drie pijlers van het Coronel Instituut.
Er wordt onder andere onderwijs verzorgd voor geneeskundestudenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ook heeft
het Coronel Instituut ‘artsen in opleiding tot medisch specialist’
en ‘onderzoekers in opleiding’ in dienst. Bij het onderwijs staan
‘werk’ en ‘maatschappelijke participatie’ centraal. In dit hoofdstuk
worden de belangrijkste onderwerpen van 2019 besproken.

14

Waarnemen, Denken, Doen

Epicurus (bachelor Geneeskunde)

Coassistenten en werkdruk

De nieuwe bacheloropleiding Geneeskunde, Epicurus

Ook in 2019 werd er vanuit het Coronel Instituut weer

genaamd, heeft in 2019 voor het eerst de hele cyclus van

ingezet op onderwijs voor coassistenten over het

drie jaar doorlopen. Vanuit het Coronel Instituut hebben

voorkomen van werkdruk. Dit in navolging van het initiatief

meerdere collega’s onderwijs verzorgd in het curriculum.

dat prof. Judith Sluiter MBA en dr. Karen Nieuwenhuijsen

Net als in het startjaar heeft dr. Karen Nieuwenhuijsen

hiertoe in voorgaande jaren hadden genomen, en

samen met psychiater dr. Ellen Bosnak bijvoorbeeld weer

aansluitend bij het project dat Nieuwenhuijsen was gestart in

een bijdrage geleverd aan het blok Waarnemen, Denken,

het kader van het traject Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO).

Doen 3. De werkcolleges hadden ‘werken met depressie en

Vermeldingswaardig is dat Nieuwenhuijsen in 2019 haar SKO

depressie door werk’ als thema. Jeroen Croes MD heeft een

heeft behaald. In oktober 2019 werd er voor het eerst een

inhoudelijke bijdrage geleverd aan het blok Circulatie en

tweedaagse onderwijsbijeenkomst georganiseerd voor

Milieu Interieur 3 (CMI 3), dat in februari 2019 voor het eerst

coassistenten. Bij de bijeenkomst kwamen o.a. ‘het bewaken

werd gegeven. Binnen dit onderwijs richt Croes zich op

van de vitaliteit’ en ‘loopbaanoriëntatie’ aan de orde. Het

onderwijs in belasting/belastbaarheid: overbelasting,

doel van de tweedaagse was om de masterstudenten te

surmenage en burn-out. Hierbinnen wordt nagedacht over

ondersteunen tijdens hun coschappen. De tweedaagse werd

onder andere casuïstiek, diagnoses stellen en het verschil

zeer positief gewaardeerd door de studenten. Met behulp

kunnen zien tussen bijvoorbeeld overbelasting en burn-out.

van kwaliteitsgelden waarover de faculteit sinds 2019 de

Nieuw aan dit onderwijs is de vorm: zelfstudieaanwijzing.

beschikking heeft zijn voor 2020 inmiddels drie

Dit betreft een complexere onderwijsvorm waarin van

bijeenkomsten ingepland voor in totaal ongeveer 350

studenten wordt verwacht dat zij zelfwerkzaam zijn.

masterstudenten (coassistenten) als deelnemers. Het is de

Op aanwijzing van docenten bereiden studenten zich voor

bedoeling om deze tweedaagse structureel aan te gaan

op een werkcollege. Verder hebben collega’s binnen de

bieden in de nieuwe master Geneeskunde en specifiek

bachelor ook bijgedragen aan de onderwijslijnen

binnen het thema Goede Zorg. Nieuwenhuijsen van het

Academische Vorming en Professionele Ontwikkeling.

Coronel Instituut is samen met Marcel Fabriek de
coördinator van het thema Goede Zorg.
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Overzicht stages en bachelor thesis
Master Thesis/Stage Geneeskundestudenten

Student David de Vries
Begeleiders Angela de Boer en Carel Hulshof
Onderzoeksvraag Heeft de Kwaliteit van Werk - vragenlijst toegevoegde waarde bij het helpen van mensen die voor hun eerste
verzuimafspraak op de Arbodienst komen wegens (dreigend) langdurig verzuim?, en kan deze vragenlijst
toegepast worden door bedrijfsartsen?
Belangrijkste bevindingen De vragenlijst komt van pas bij het helpen van cliënten bij de eerste verzuimafspraak bij de Arbodienst, de scores
van de cliënten hielpen de bedrijfsartsen bij het consult.

Student G.A. Hagen
Begeleiders Sanja Kezic (Coronel) en A.E.L. Ghalbzouri (LUMC)
Onderzoeksvraag Zijn stratum corneum biomarkers relevant om te gebruiken bij onderzoek naar UVB-straling?
Belangrijkste bevindingen In het stratum corneum werden verschillende biomarkers relevant bevonden voor onderzoek naar UVB-straling.
Voor enkele blootstelling werd cis-urocanic acid de meest geschikte biomarker bevonden, andere biomarkers
(i.e., various angiogenis, growth factors) zijn meer geschikt om te gebruiken in geval van herhaalde blootstelling.

Bachelorthesis geneeskundestudenten

Student Juelle Arentsen
Begeleiders Paul Kuijer en Mariska de Wit
Onderzoeksvraag Heeft toediening van epidurale corticosteroïden bij LRS-patiënten effect op de terugkeer naar sport?
Belangrijkste bevindingen Op korte termijn lijken caudale epidurale corticosteroïden de functionaliteit (Oswestry Disability Index-score)
te bevorderen, hetgeen bevorderlijk is voor de terugkeer naar sport.

Student Linsey de Jong
Begeleiders Paul Kuijer en Mariska de Wit
Onderzoeksvraag Hebben epidurale corticosteroïden bij mensen met LRS een gunstig effect op de arbeidsparticipatie?
Belangrijkste bevindingen Epidurale corticosteroïden injecties hebben in vergelijking met epidurale injecties zonder corticosteroïden na
één jaar tijd geen gunstig effect op de arbeidsparticipatie voor LRS-patiënten. Over de invloed op
arbeidsparticipatie op korte termijn moet meer onderzoek gedaan worden.
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Student Elma van der Heiden
Begeleiders Angela de Boer en Henrieke Kappen
Onderzoeksvraag Wat is de werkstatus van adolescenten en jongere personen (AYAs) met een diagnose van kanker?,
welke (gezondheids)factoren beïnvloeden het werkvermogen en de terugkeer naar werk van AYAs?,
en hoe kijken AYAs aan tegen werk na hun diagnose?
Belangrijkste bevindingen AYAs keren terug naar werk na diagnose van kanker en behandeling, en het werkvermogen van werkzame AYAs
is goed. Het werkvermogen van niet-werkende AYAs bleek minder goed te zijn. Factoren zoals type kanker,
type behandeling, geslacht, en de algemene staat van de gezondheid houden verband met de werkstatus
(wel of niet werkzaam) en het werkvermogen van AYAs. Fysieke en mentale gezondheidsklachten kwamen
voor onder AYAs die teruggekeerd waren naar het werk na diagnose en behandeling.

Student Reinier Stamatiou
Begeleiders Paul Kuijer en Mariska de Wit
Onderzoeksvraag Is het zo dat werkenden met een subacromiaal pijnsyndroom (SAPS) na behandeling waarbij er sprake is
van een hoge mate van beweging minder beperkingen ervaren en eerder terugkeren naar werk?
Belangrijkste bevindingen Behandeling waarbij er sprake is van beweging is een goede eerste behandeloptie voor werkenden met
een subacromiaal pijnsyndroom (SAPS). Er werd niet bevonden dat een behandeloptie waarbij er sprake is
van een hoge mate van beweging perse behulpzamer is dan een behandeloptie met een (iets) mindere mate
van beweging.

Student Eline Teunissen
Begeleider Jan Hoving
Onderzoeksvraag Vergemakkelijkt een vaste set indicatoren van terugkeer naar werk de onderlinge vergelijkbaarheid van
onderzoeksuitkomsten?
Belangrijkste bevindingen Een vaste set indicatoren van terugkeer naar werk is gevonden, en het consistent gebruik van deze set
indicatoren door onderzoekers komt de onderlinge vergelijkbaarheid van onderzoeksuitkomsten
op het gebied van terugkeer naar werk ten goede.

Terugkeer naar werk
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Overzicht Keuzeonderwijs 2019

Revalidatie: optimaal bewegen, leven en
werken met een beperking. Meten is weten!
(bachelorfase)

Arts en Topsport: high demand professies!
Grensverleggende multidisciplinaire zorg
in veeleisende beroepen (bachelorfase)

Omschrijving

Omschrijving

Patiënten met een (ernstige) aandoening kunnen ernstig

In topsport worden dagelijks hoge eisen gesteld aan de atleet: citius, altius,

zijn belemmerd in hun dagelijks functioneren. In de

fortius (sneller, hoger, sterker). Het voldoen aan deze ‘high demands’ is vaak

revalidatiegeneeskunde en de arbeidsgeneeskunde

een kwetsbaar evenwicht tussen optimale prestatie versus acute of

proberen we deze patiënten zoveel mogelijk midden in het

chronische overbelasting. Binnen de topsportbegeleiding is daarom veel

leven te laten staan. Tijdens dit keuzeonderwijs leren de

aandacht voor preventie en behandeling van blessures. De rol die de arts

studenten in teams om te kijken naar de patiënt als geheel,

speelt is veelal onzichtbaar, hoewel eenieder in de media kan lezen over

inclusief de omgeving, om te zien welke interventies nodig

een spoed-MRI of -operatie. In dit keuzevak wordt dit traject geïllustreerd

en mogelijk zijn om het functioneren en het werken te

en uitgebouwd.

optimaliseren. Er zijn werkbezoeken naar Reade en

De nadruk ligt op de speciale rol van de arts bij het beoordelen, behandelen

Heliomare.

en begeleiden van de topsporter. De patiëntgerichte geneeskunde dwingt

Thema’s
Dit keuzevak bestaat uit 13 weken aansluitend onderwijs. Het
keuzetraject wordt grofweg in drie onderdelen behandeld:
‘Inleiding in de revalidatiegeneeskunde’, ‘Meten, bewegen en
hulpmiddelen’ en ‘Leven en werken met een chronische

de arts om – net als de veeleisende topsporter – grensverleggend mee te
denken. De topsport(er) wordt ook als kapstok gebruikt voor andere
veeleisende beroepen die minder tot de verbeelding spreken, zoals dat van
de bouwvakker die elke dag, jaar in jaar uit, gemiddeld 1100 stenen tilt of de
steigerbouwer die dagelijks maar liefst 15.000 kg verplaatst.

beperking’, en is samengesmeed tot een geheel. Daarnaast

Thema’s

zal in samenwerking met het blok ‘Arts en Topsport: High

Driemaands keuzeonderwijs, met de volgende drie thema’s:

demand professies!’ in kleine groepen een verdiepende

Traject 1: Acute blessures en risicofactoren;

eindopdracht gedaan worden om patiënten met een

Traject 2: Overbelastingblessures, beroepsziekten en preventie;

chronische aandoening of beperking te volgen, en in de

Traject 3: Medische begeleiding en gevolgen na de carrière; en

literatuur op zoek te gaan naar evidence based interventies.

een overstijgende 13 weken durende Teslaopdracht samen met het

Docenten

keuzeonderwijs van Revalidatie.

Het keuzeonderwijs wordt gezamenlijk georganiseerd met

Docenten

revalidatiegeneeskunde, anatomie, het Coronel Instituut

Het keuzeonderwijs wordt gezamenlijk georganiseerd

voor Arbeid en Gezondheid en de afdeling Intensive Care.

met ACES - Academic Center for Evidence-based Sports medicine

Daarnaast zijn docenten uit andere afdelingen van het

(https://acesamsterdam.nl/) en de docenten zijn collega’s van diverse

Amsterdam UMC, locatie AMC (Cardiologie,

afdelingen van het Amsterdam UMC, locatie AMC, zoals Radiologie,

Huisartsengeneeskunde en Dermatologie) en

Orthopedie en Revalidatie en ook collega’s van buiten het AMC zoals Ajax,

ervaringsdeskundigen betrokken.

KNVB, Nationale Opera & Ballet, Conservatorium Amsterdam.
Dit keuze onderwijs is met een 8,7 beoordeeld in de evaluaties door
studenten!
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H E T C O R O N E L IN S T I T U U T V O O R

PATIËNTEN
De Polikliniek Mens en Arbeid
door Carel Hulshof
De Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) maakt deel uit van de

afdeling van het Amsterdam UMC die in 2019 van locatie

poliklinieken binnen Amsterdam UMC, locatie AMC en is

VUmc naar locatie AMC is verhuisd. De werknemers die

gespecialiseerd in onderzoek naar de relatie tussen gezond-

door ons gezien worden komen uit diverse economische

heid en werk, zowel voor de individuele medewerker als

sectoren en beroepen. Als er meer mensen in een bedrijf

voor groepen. De hoofdtaak van de PMA is het helpen

of op een locatie vergelijkbare klachten hebben, wordt in

zoeken naar oplossingen voor complexe arbeidsrelevante

een projectmatige aanpak nagegaan of de huidklachten te

gezondheidsproblemen en daarmee is de PMA met name

maken hebben met specifieke arbeidsomstandigheden. De

bedoeld voor werkgerelateerde gezondheidsproblemen

PMA maakt deel uit van het in 2019 opgerichte Academisch

waar huisarts, bedrijfsarts en specialist geen oplossing voor

Kenniscentrum Klinische Arbeidsgeneeskunde voor huid- en

kunnen vinden. De disciplines met de meeste verwijzingen

longaandoeningen samen met de arbeidsdermatologische

waren in 2019 het Solvent Team, dermatologie en

afdeling en de afdeling longziekten van Amsterdam UMC,

audiologie.

locatie AMC en het Nederlands Kenniscentrum Arbeid
en Longaandoeningen. Daarmee is een belangrijke

Het Solvent Team onderzoekt mensen met cognitieve,

bundeling van expertise en activiteiten op het gebied van

stemmings- en lichamelijke klachten na blootstelling aan

werkgerelateerde huid- en longziekten tot stand gekomen.

oplosmiddelen (“solvents”) of andere neurotoxische stoffen.
Het afgelopen jaar zijn 150 personen (92 in 2018) naar ons

Gehoorproblemen door lawaai in het werk komen nog

doorverwezen. Bij 61 hiervan werd door het team een

steeds veel voor maar omgekeerd zorgen ook de niet

uitgebreider onderzoek verricht. Slechts een zeer klein deel

door het werk veroorzaakte gehoorstoornissen soms

daarvan krijgt uiteindelijk de waarschijnlijkheidsdiagnose

problemen bij de uitoefening van het werk. De onderzoeken

Chronische Toxische Encefalopathie (CTE), in het verleden

en expertises op het gebied van gehoorproblemen worden

vaak ‘schildersziekte’ genoemd. In 2018 en 2019 zijn

uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Audiologie van

(vooralsnog) géén diagnoses van CTE gesteld door

Amsterdam UMC, locatie AMC en ook van enkele andere

het Solvent Team. Door de overheid is een financiële

audiologische centra. Er waren veel verwijzingen vanuit de

compensatieregeling voor CTEslachtoffers in het leven

politie en de NS.

geroepen die in 2020 zal ingaan. Dit werpt al zijn schaduwen
vooruit. Het aantal verwijzingen en het aantal vragen over

Ook in 2019 was de PMA actief betrokken bij het Meldpunt

CTE is ten opzichte van 2018 duidelijk toegenomen.

PTSS van de politie. Veel aanvragen voor de beoordeling van
een mogelijke posttraumatische stressstoornis (PTSS) zijn

De activiteiten op het gebied van dermatologie worden

afgehandeld. Bij het merendeel van deze aanvragen leidt dat

uitgevoerd in samenwerking met de arbeidsdermatologische

tot een erkenning van PTSS als beroepsziekte.
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Highlights van 2019
door Bedra Horreh

Bezoek van Cancer and Work

Oprichting Amsterdam Satellite

(CANWON)

Cochrane Work

Van 4-6 februari bracht Linda Sharp een werkbezoek aan

Cochrane heeft de aanvraag voor een oprichting van een

dr. Angela de Boer en het Coronel Instituut. Linda is

Satelliet van Cochrane Work bij het Coronel Instituut voor

Professor of Cancer Epidemiology van het Institute of Health

Arbeid en Gezondheid goedgekeurd. Ook het Finnish

and Society van Newcastle University. Vanuit het Europese

Institute of Occupational Health, waar de editorial base

H2020 COST netwerk Cancer and Work (CANWON),

van Cochrane Work zit met dr. Jos Verbeek en Jani

waarvan Angela vier jaar voorzitter was, waren zij drie jaar

Ruotsalainen, is enthousiast over de nieuwe samenwerking.

geleden begonnen met een review. De review heeft een

De ‘Amsterdamse Satelliet’ gaat zich focussen op

update gekregen en de finale versie van het artikel: “Long-

systematische reviews met als onderwerp ‘werk participatie’.

term work retention after treatment cancer: a systematic

Naast het bevorderen van de kwaliteit van Cochrane

review and meta-analysis” is af.

Systematische Reviews zullen ook andere (methodologische)
projecten onderdeel zijn van de Satelliet zoals een
Core Outcome Set for Work Participation. Daarnaast zal
de Satelliet intensief gaan samenwerken met Cochrane
Insurance Medicine. Dr. Jan Hoving is hierbij deputy
coordinating editor. Op vrijdag 6 september was er een
‘start’ symposium van de Satelliet met als titel ‘How to
improve the evidence for work participation’. Het was een
succesvolle aftrap van de Cochrane Work Satelliet.
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Links: Anna prijs
Rechtsboven: Medische Inspirator Prijs 2019
Rechtsonder: Innovatie Stimuleringsprijs

Coronellers vallen in de prijzen!

Medische Inspirator Prijs 2019
voor Jaap Maas

Marja Berkhout wint
Innovatie Stimuleringsprijs
Op 18 april ontving drs. Marja Berkhout in het prachtige

Dr. Jaap Maas en zijn collega’s hebben 100.000 euro extra

Academiegebouw in Utrecht een Innovatie Stimuleringsprijs

voor hun Lyme onderzoek gewonnen met de Medische

namens het Platform Plein Doneren van de Stichting Else

Inspirator Prijs 2019. Ruim 27.000 patiënten krijgen jaarlijks

voor haar afstudeerproject voor de Master Innovatie in Zorg

de diagnose ziekte van Lyme. Daarvan houden meer dan

en Welzijn: Werkhervatting na kanker - van vooroordeel naar

2500 mensen langdurige klachten met een zeer slechte

begrip. Haar project ondersteunt werkgevers, waardoor naar

kwaliteit van leven. Patiëntvertegenwoordigers van de

verwachting de arbeidsparticipatie van werknemers na

Lymevereniging en Stichting Tekenbeetziekten hebben

behandeling van kanker zal toenemen. Dit is natuurlijk een

nu een vervolgonderzoek voorgesteld waarbij zij mede-

enorme opsteker voor Berkhout én erkenning van het

onderzoeker zijn samen met het Radboudumc, het LUMC en

belang van het onderwerp.

het Amsterdam UMC. Uitkomstmaten zijn de lange-termijn
kwaliteit van leven, deelname aan het maatschappelijk
verkeer en uitval in werk.

Talma Penning prijs voor
Yvonne Suijkerbuijk

Anna prijs voor Paul Kuijer

Op 3 oktober heeft drs. Yvonne Suijkerbuijk de Talma

Op 18 oktober heeft dr. Paul Kuijer, tijdens het congres van

over een verzekeringsgeneeskundig onderwerp. De jury

de Nederlandse Orthopedische Vereniging, de tweejaarlijkse

vond onder andere dit: “De meta-analyse van collega

Anna Prijs van Anna Fonds|NOREF ontvangen. Zijn

Suijkerbuijk onderscheidt zich door de originaliteit van het

onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met prof. dr. Gino

onderwerp, de verzekeringsgeneeskundige relevantie en het

Kerkhoffs en collega’s van de afdeling orthopedie in negen

hoogwaardige transparante onderzoeksdesign.”

Penning gewonnen. Dit is de prijs voor de beste publicatie

omliggende ziekenhuizen, laat zien dat zorg op maat nodig
is om weer te kunnen werken na een orthopedische
operatie, net als in de topsport.
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Oprichting ‘International

Benoeming van

Federation of Physical Therapists

Sylvia van der Burg – Vermeulen

working in Occupational Health

tot bijzonder hoogleraar

& Ergonomics’

verzekeringsgeneeskunde

Op 10 mei is in Genève de ‘International Federation of

Per 1 september 2019 is Sylvia van der Burg-Vermeulen

Physical Therapists working in Occupational Health &

benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociale Verzekerings-

Ergonomics’ opgericht, een historisch moment voor deze

geneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde van de

specialisatie binnen de fysiotherapie. Drs. Yvonne van

Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Deze leerstoel richt

Zaanen is gekozen tot vicevoorzitter en mag deze groep

zich op het versterken van de beroepsuitoefening binnen de

vertegenwoordigen vanuit Nederland.

Sociale Verzekeringsgeneeskunde. Naast wetenschappelijk
onderzoek krijgt deze leerstoel tevens vorm in het
postdoctorale onderwijs binnen de Sociale verzekeringsgeneeskunde. Onderwijs vormt daarbij een belangrijke
implementatiestrategie om kennis beschikbaar te stellen
voor de praktijk én om het toepassen van kennis te
bevorderen. De leerstoel is gefinancierd door Instituut Gak.

Karen Nieuwenhuijsen keynote speaker
bij het congres van Braziliaanse bedrijfsartsen
Op 17 mei heeft dr. Karen Nieuwenhuijsen een keynote presentatie gehouden
op het congres van Braziliaanse bedrijfsartsen in Brasilia. De presentatie ging over
strategieën voor het verbeteren van het werkfunctioneren en werk re-integratie
van werkenden met psychische problemen.
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Coronellers gaan internationaal
Work Disability Prevention and
Integration Conference in Odense
(Denemarken)

PREMUS 2019, Bologna
Van 2 tot 5 september was het 10de International Scientific
Conference on the Prevention of Work-Related
Musculoskeletal Disorders (PREMUS) in Bologna, Italië.
Het Amsterdam UMC was goed vertegenwoordigd.

Van 4 tot 7 juni was de Work Disability Prevention and
Integration Conference (WDPI) in Odense, Denemarken.
Vanuit het Coronel Instituut hebben zeven collega’s de
conference bezocht. Een groot succes, met verschillende
succesvolle presentaties, posters en meetings.
Drs. Michiel Greidanus ontving tijdens het conference
diner de allereerste Patrick Loisel Award voor
‘’Early Career Researchers’ best platform presentation”.

Omeganet: Europees netwerk voor
coördinatie en harmonisatie van
occupational cohort studies

NCvB in Luxemburg
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)
was samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
op 17 oktober de Nederlandse vertegenwoordiger voor
beroepsziektenstatistiek bij Eurostat in Luxemburg. Ook
zit het NCvB met zes andere landen in een taskforce voor
methodologische aanpassingen van datacollectie. Volgend

Op 1 en 2 oktober hebben dr. Sanja Kezic en dr. Henk van

jaar zullen de eerste data - in experimentele vorm - op de

der Molen deelgenomen aan de midterm bijeenkomst van

Eurostat site verschijnen.

het Europese netwerk van occupational cohort studies in
Zagreb. Doelen zijn harmonisatie van expositie en casedefinities van werkgerelateerde aandoeningen van huid,
longen, bewegingsapparaat, stress en burn-out.
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Nationale Kanker en Werk Dag -

Volandis Deskundigendag

groot succes!
Op 5 november werd in Doorn de eerste Nationale Kanker
en Werk Dag georganiseerd. Deze dag wordt georganiseerd
door de Stichting Nationale Kanker en Werk Dag, waarvan
Drs. Michiel Greidanus de secretaris is en dat was een groot
succes! Ruim 125 werkgevers, werknemers en experts gingen
met elkaar het gesprek aan om te leren wat er kan bij kanker.
Het Coronel was zeer goed vertegenwoordigd! Op deze dag

Op 7 november was de Volandis Deskundigendag 2019

werden workshops gegeven, plenair scenes door acteurs

(Kennis- en Adviescentrum van de Bouwsector). Hier hebben

gespeeld en gingen sociale partners met elkaar in discussie

drs. Marijke Schutte, dr. Bas Sorgdrager, en Hans Bouius

(o.a. Mariëtte Hamer (SER), Eelco Tasma (FNV) en Mirjam van

vanuit het NCvB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten)

Belzen (NFK) en met onze dr. Sietske Tamminga in de rol

een ‘Kennissessie Casuïstiek Beroepsziekten’ verzorgd over

van Maarten van Rossum). Drs. Sonja Brouwers zorgde er als

signalering en preventie van beroepsgebonden huid- en

vrijwilliger voor dat de hele dag vlekkeloos verliep.

luchtwegaandoeningen door schadelijke stoffen. Dr. Edwin
Boezeman heeft een kennissessie verzorgd over de stress en
emotionele uitputting, werkbevlogenheid, en het werk
functioneren, van junior projectuitvoerders in de bouw.

Erkende interventie
In Nederland zijn verschillende databanken met erkende
interventies en de databanken worden beheerd door
samenwerkende organisaties (RIVM, Trimbos, Movisie, etc.).
De Coronel Zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg,

Vier nieuwe principal investigators

ontwikkeld en getoetst door dr. Edwin Boezeman,
dr. Karen Nieuwenhuijsen en prof. dr. Judith Sluiter, is op
19 december als interventie erkend en opgenomen in de

In november zijn er vier nieuwe principal investigators (PI’s)

Databank Effectieve Sociale Interventies die alle Nederlandse

aangewezen op de afdeling. Dit zijn dr. Karen Nieuwenhuijsen,

erkende interventies bevat over ‘Welzijn, Participatie, en

dr. Jan Hoving, dr. Henk van der Molen en dr. Paul Kuijer.

Sociale zorg’.

Samen met de PI’s dr. Angela de Boer en dr. Sanja Kezic
brengt dat het aantal op zes PI’s bij onze afdeling.

24

Promoties
door Mariska de Wit

Preventie van irritatief contact
eczeem bij zorgverleners
27 juni
Maryam Soltanipoor verdedigde op 27 juni haar proefschrift
genaamd “Irritant Contact Dermatitis: A strategy for prevention

Op maat gemaakte
werkgerelateerde ondersteuning
voor patiënten met de diagnose
gastro-intestinale kanker
5 december

in dutch health care workers”. Het doel van haar promotieonderzoek was gericht op het ontwikkelen van een strategie

Anne-Claire Zaman verdedigde op 5 december haar

om handverzorging onder zorgverleners te bevorderen. Er

proefschrift genaamd “Tailored work-related support for

werd een interventie ontwikkeld gebaseerd op het elektronisch

patients with gastrointestinal cancer”. De focus van haar

monitoren van handcrème gebruik en feedback. Daarnaast

promotie lag op het ontwikkelen en evalueren van een op

werden de effecten van veelgebruikte irritatieve middelen

maat gemaakte interventie voor patiënten gediagnosticeerd

op de huibarrière en de inflammatoire respons bestudeerd.

met gastro-intestinale kanker. In een multicenter
gerandomiseerde gecontroleerde studie werd de interventie
geëvalueerd. De interventie zorgde ervoor dat patiënten

Arbeidsrevalidatie voor mensen
met chronische pijn aan het
bewegingsapparaat
28 augustus

gemiddeld 43 dagen sneller gedeeltelijk of volledig
terugkeerden naar werk.

Irritant Contact Dermatitis
A strategy for prevention in dutch
health care workers

Timo Beemster verdedigde in augustus zijn proefschrift
genaamd: “Quality improvement of vocational rehabilitation in
patients with chronic musculoskeletal pain and reduced work
participation”. Chronische pijn aan het bewegings-apparaat
gaat vaak gepaard met verminderde arbeids-participatie.
Een bewezen effectieve aanpak om arbeids-participatie voor
deze groep mensen te verbeteren is revalidatie gericht op

Maryam Soltanipoor

arbeid. Er zijn echter lacunes in het proces, die kwaliteitsverbetering van arbeidsrevalidatie in de weg staan. Beemster
onderzocht deze lacunes. Een van de conclusies die uit zijn
onderzoek naar voren komen is dat het niet nuttig is om één
gestandaardiseerd arbeids-revalidatieprogramma voor alle
patiënten aan te bieden, maar dat de behandeling het best
gepersonaliseerd kan worden door middel van flexibele en
op maat gemaakte arbeidsrevalidatie.
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In de media
door Mariska de Wit

Zonlicht en huidkanker

Dr. Sanja Kezic en dr. Henk van der Molen waren uitgebreid
in het nieuws bij onder andere het Algemeen Dagblad en
Cobouw, over zonlicht en huidkanker. Op basis van
verschillende onderzoeken onder buitenwerkers blijkt
namelijk dat het risico op bepaalde soorten huidkanker
bij hen gemiddeld 2 tot 3 keer zo hoog is dan bij mensen
die binnen werken. Bij buitenwerkers is het smeren van
zonnebrand dus erg belangrijk. Huidkanker zou volgens
Kezic en Van der Molen, net als in Duitsland, ook in
Nederland moeten worden erkend als beroepsziekte.
Daarnaast is het volgens hen belangrijk dat werkgevers hun
werknemers beschermen tegen de risico’s van UV-straling.
Het artikel in het Algemeen dagblad is hier te vinden.
Het artikel in Cobouw is hier te vinden.
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Kerncijfers
beroepsziekten 2019

Arbeidsrevalidatie
bij chronische pijn

In september publiceerde Het Nederlands Centrum voor

In november werd er een artikel gepubliceerd in het

Beroepsziekten (NCvB) `Kerncijfers beroepsziekten 2019`.

Noord-Hollands Dagblad over het promotie onderzoek van

Deze publicatie geeft een overzicht van het aantal en de

dr. Timo Beemster. Een op de vijf mensen heeft chronische

aard van geregistreerde beroepsziekten. De meest gemelde

pijn. De meesten werken, ondanks de pijn. De revalidatie kan

beroepsziekten zijn psychische aandoeningen en

beter, sneller en persoonlijker. Een op maat gemaakt

aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat. In

programma duurt meer dan de helft minder lang dan het

de media was er, net als voorgaande jaren, volop aandacht

standaardprogramma. Zowel de patiënten als de

voor de publicatie. Zo sprak dr. Henk van der Molen

behandelaars van het onderzoeksprogramma, waren positief

bijvoorbeeld over de cijfers bij BNR Nieuwsradio.

over het op maat gemaakte programma.

De kerncijfers beroepsziekten 2019 is hier te vinden.

Het artikel is hier te vinden.

Kerncijfers
beroepsziekten
2019
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid
Amsterdam UMC
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rehabilitation in patients with chronic
musculoskeletal pain and reduced work
participation
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