5 W’s en een H

een journalistieke les voor
arbovigilantie

Annet Lenderink | 19 november 2021

Disclosure belangen spreker
(potentiële) belangenverstrengeling

Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Bedrijfsnamen

•
•
•
•

Geen
Geen
Geen
Geen

Sponsoring of onderzoeksgeld
Honorarium of andere (financiële) vergoeding
Aandeelhouder
Andere relatie, namelijk

Bronnen plaatjes:
Wanneer bij de plaatjes geen bron is vermeld, gaat het om een eigen foto.
De gebruikte logo’s heb ik zelf ontworpen (PresScription, Modernet,
Bijwerkingen van Werk) of zijn logo’s van mijn werkgevers.
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Mijn werk en ik
• VWO, Geneeskunde Groningen, Artsexamen, 3-maands stage BGZ bij Enka
Emmen
• 3 maand Invaller Medische Dienst Enka Emmen
• 6 maand Invaller BGD Schoterwerven Wolvega, Heerenveen
• 13 jaar BGD Midden IJssel Deventer, Apeldoorn
• Bedrijfsartsenopleiding 1984-1986
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Mijn werk en ik
• Avondopleiding Bedrijfsjournalistiek 1994
• Freelance journalist PresScription 1996 - 2005
• NCvB 2003 – heden: website, kennistransfer, beroepsziektespecialist, Solvent
Team
• Modernet 2010 – heden deelnemers, Grant Holder, secretaris/penningmeester
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Foto via Pixabay

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)- ArboKennisnet
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Wie: “Een goed verhaal
gaat over echte mensen”

Wat: “Een goed verhaal
gaat over een
probleem, een conflict”

Wanneer: “Een goed
verhaal heeft begin,
midden en eind; ook
in de tijd”
23-11-2021

5W1H

Hoe: “Een goed
verhaal vertelt hoe
het zo is gekomen”

Verhalen
vertellen

Waar: “In een goed
verhaal voegt de
locatie iets toe”

Waarom: “Een goed
verhaal beantwoordt ook
de vraag waarom het zo
is gegaan”
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Overeenkomsten met journalistiek
Anamnese ~ Interview
Observatie, Documentatie
5W’s en een H: Wie, wat, waar, wanneer,
waarom en hoe?
Uiteindelijk leidt dat tot een
samenhangend verhaal - rationale
Communicatie met “leken”: patiënten lezers
Soms moet je dieper graven
Nader medisch onderzoek onderzoeksjournalistiek
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• Spreken met betrokkene(n) om
informatie te verzamelen, observeren,
documenten raadplegen over wat al
bekend is
• Met deze vragen kan alle relevante
informatie worden verzameld
• Doel is het achterhalen van de
oorzaak van een probleem, een
verklaring
• Je vertelt je verhaal uiteindelijk aan
een leek, dus duidelijk communiceren
is essentieel
• Niet alles is direct duidelijk, soms
(vaak) loont nader onderzoek de
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Een medewerker die belast is met de
controle van ovens in een metaalbedrijf
krijgt problemen met zien. De oogarts
heeft vastgesteld dat hij beginnende
staar heeft. Kan dit met zijn werk te
maken hebben? Een treinmachinist komt op uw spreekuur en
a. Ja
klaagt over herhaald optredende duizeligheid
b. Nee
op bepaalde ritten. Hij denkt dat het
veroorzaakt wordt bij het passeren
van een van een koffietentje krijgt
Een medewerkster
tunnel. Zou de oorzaak ervan
in in
hetdewerk
pijn
schouder dat naar uiteindelijk blijkt
kunnen liggen?
te komen door een sleutelbeenbreuk. Ze
a. Ja
heeft echter geen ongeval gehad. Denkt u in
b. Nee
dat geval aan haar werk?
a. Ja
b. Nee
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Beroepsziekte vanuit het perspectief van de bedrijfsarts:
Ziekte
Publicdomainvectors.org

Blootstelling

Werksituatie

Publicdomeinvectors.org
Publicdomainvectors.org
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Deduceren
Asbest
veroorzaakt
mesothelioom

Bij de productie
van golfplaten
wordt asbest
verwerkt

Werknemers in
dit bedrijf lopen
hoger risico op
mesothelioom

Nuttige hulpmiddelen
• Heldere klinische
gevalsbeschrijvingen
• Samengevatte
wetenschappelijke
onderbouwing
• Criteria documenten
• Lijsten van beroepsziekten
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Beroepsziekten vaststellen met het 6-stappenplan
1. Stel de diagnose
2. Is er in de literatuur bewijs voor het bestaan van
een verband tussen de ziekte en het beroep, de
werksituatie en/of de blootstelling?
3. Stel de blootstelling vast
4. Zijn er alternatieve/bijkomende mogelijk?
5. Weeg de informatie, beslis en meldt de
beroepsziekte
6. Bepaal welke interventies en preventieve
maatregelen nodig zijn voor de betrokken
werknemer en zijn omgeving
Foto via Pixabay, rechtenvrij
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Oude risico’s
•
•
•
•
•

Klassieke risico’s
Veel voorkomende risico’s
Vergeten risico’s
Zich verplaatsende risico’s
Nieuwe inzichten in
bekende risico’s

Wikimedia Commons
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Voorbeelden uit de afgelopen jaren
• Silicose bij werknemers die
spijkerbroeken zandstralen
• Astma door MDI (methyleen difenyl
diisocyanaat) bij mensen die
kunststof gipsverband aanbrengen
• Talcose door blootstelling aan
talkstof in de hagelslagproductie
• Glaucoom bij professioneel saxofoon
spelen
23-11-2021

Foto via Pixabay, rechtenvrij
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Nieuwe gezondheidsklachten door werk
• Wel symptomen en verschijnselen maar geen
klinische diagnose
• Geen zekerheid over de oorzaak of oorzaken,
geen blootstellingsgegevens
• (Vrijwel) geen onderbouwing te vinden in de
literatuur
• Geen biologisch plausibel verband tussen klachten
en blootstelling
Clipart via Pixabay
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Een voorbeeld van het Solvent Team, mei 2015:

Foto via Pixabay, rechtenvrij

kassière met
cognitieve klachten

• Medewerkster van winkel, 44
• Geen chemische blootstelling in werk
• September 2014: Buitenschilderwerk
aan winkel in voorbereiding
• Voorgevel wordt besproeid met antispinnen spray terwijl deur open staat
• Spray waait naar binnen en deze vrouw
en collega krijgen acute klachten

Blootstelling: eenmalig aan anti-spinnenspray
• Gebruikte product: anti-spinnenspray van
Yachticon®
• Bevat bestrijdingsmiddel permethrine 9,9 g/L
• Waarschijnlijk ook piperonyl butoxide (BTO)
om werking van pyrethroïden te versterken
• Exacte samenstelling en concentratie van
eenmalige blootstelling niet bekend
• Geen andere chemische blootstelling thuis of
in het werk

Yachticon Anti Spider Spray
Nauticstore24.com
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Gezondheidsklachten direct na blootstelling
• Hoofdpijn
• Visusklachten: wazig zien,
moeilijk scherp zien,
dubbelzien en zien van
blokpatronen (pixels)
• Tong prikkelt en voelt dik
• Niezen
• Misselijk
• Hartkloppingen, trillende
handen en het koud hebben

• Collega’s hadden ook
tintelende tong
• EHBO: Eerst in de frisse lucht
gebracht, daarna naar huis
• Geen medische hulp gezocht
• Voorgeschiedenis: geen
bijzonderheden, m.u.v.
migraine
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Solvent Team: Gezondheidsklachten na zes maanden
• Moeite met lezen en met
begrijpen wat ze leest
• Woordvindproblemen
• Moeite met getallen
• Verminderd korte termijn
geheugen
• Problemen met plannen
(bijvoorbeeld bij koken)
• Slechte concentratie

• Spiertrillingen en
spiertrekkingen in handen en
benen
• Vermoeid, weinig energie
• Geen eetlust, gewichtsverlies
• Onvoorspelbare emoties
• Depressiever, snel gefrustreerd,
sneller in paniek en emotioneel
• Vaak een zeurende hoofdpijn
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Beloop in afgelopen half jaar
• Op eigen verzoek via huisarts
verwezen naar longarts en
neuroloog enkele weken na
incident wegens aanhoudende
klachten
• Geen afwijkingen bij
bloedonderzoek,
longfunctietesten,
röntgenonderzoek en MRI van de
hersenen

• Neuroloog: "traumatische ervaring
van de hersenen”
• Huisarts: “post-traumatische
stress reactie”
• Geprobeerd werk te hervatten,
niet gelukt
• Probeert gezond te leven en daagt
zichzelf elke dag cognitief uit
• Klachten zijn relatief stabiel de
afgelopen maanden, gaat niet
achteruit
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Induceren
Eenmalig blootgesteld
aan een mogelijk hoge
dosis anti-spinnenspray

Individu met
cognitieve
problemen

Pyrethroïden als
mogelijke
oorzaak

Nieuw werkgerelateerd risico?
Clipart via Pixabay
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5 pilaren van diagnose
(chronische) toxische
encefalopathie

1.
2.
3.
4.
5.

De klachten passen bij de aard van de blootstelling
Er is sprake van relevante blootstelling
Het beloop nadat de blootstelling is beëindigd
De afwijkingen gevonden bij neuropsychologisch onderzoek
Geen andere verklaring (co-morbiditeit)

Blootstelling aan neurotoxische stoffen
• Klachten onmiddellijk na incident passen bij een
relatief hoge blootstelling. Vergelijkbare klachten zijn
beschreven bij vergiftiging met pyrethroïden
(Hudson et al. 2014)
Yachticon Anti Spider Spray
Nauticstore24.com
• Van pyrethroïden-vergiftiging wordt aangenomen dat het
een goede prognose heeft, maar er is weinig literatuur over late
gevolgen.
• Er zijn gevalsbeschrijvingen van permethrine/pyrethroïden
vergiftiging met vergelijkbare late gevolgen (Müller-Mohnssen,
1999)
• Mogelijk individuele (genetische?) verhoogde gevoeligheid die
bijdraagt aan late symptomen (Leng et al. 1999)
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Neuropsychologisch onderzoek - Conclusies
•• Bij
Gezien
passende
relatiegevonden
in tijd en
klachten
NPO worden
afwijkingen
op de
snelheiden
vanblanke
voorgeschiedenis lijkt
een verbanden
aannemelijk
informatieverwerking,
de reactiesnelheid
de selectieve en
aandacht.
• volgehouden
Er is te weinig
onderbouwende literatuur voor harde
• Geen
afwijkingen
op andere
deelgebieden
zoals geheugen,
planning,
conclusie
dat het
gaat om
de late gevolgen
van eenmalige
probleem
oplossen
ruimtelijk inzicht.
blootstelling
aanenpyrethroïden.
aanwijzingen
voor psychopathologie.
•• Geen
Gezien
de geleidelijke
afname van de klachten lijkt de
• NPO
kan passen
bij een acute
toxische encefalopathie.
prognose
op termijn
goed.
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Het begint met het herkennen van een signaal
Een signaal is…
…een hypothese over een
mogelijke relatie tussen
blootstelling en een
gezondheidsprobleem,
die is onderbouwd met
data en argumenten, en
die verder getest moet
worden
The nature of science - Ommundsen
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Louis Pasteur:
In the fields of observation chance
favors only the prepared mind

Wikipedia, foto van Paul Nadar

Boek van Pieter Winsemius

25

Comparison of probability and odds by CMG Lee

Ockhams
scheermes

https://medium.com/neuralspace/how-bayesian-methodsembody-occams-razor-43f3d0253137
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of een
zwarte
zwaan

“Als iets eruitziet als een eend, zwemt als een eend en
kwaakt als een eend, dan is het waarschijnlijk een eend”
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Arbovigilantie of het opsporen van bijwerkingen van werk
Arbovigilantie is het geheel van
wetenschap en activiteiten
gericht op het opsporen,
beoordelen en begrijpen van
eventuele nadelige effecten van
werk op gezondheid met het
doel dit nadelige effect
uiteindelijk te voorkomen.
Foto van Markus Winkler op Unsplash
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Terug naar 5W1H
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Varkensslachters met neurologische klachten
Wie

• December 2006
• Juan Hernandez, 38 jaar
• Werkt in varkensslachterij
van Hormel in Austin,
Minnesota
• Sinds 4 maanden werkzaam
• Sinds enkele weken
Spencer Platt / Getty Images

– Pijn in rug en benen
– Moeilijk lopen
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In kliniek trekt Spaanse tolk trekt aan de bel
Wat
• September 2007
• Derde geval van
polyneuropathie bij
werknemer van slachterij
• Na dossieronderzoek nog
vijf patiënten
• Vrees voor epidemie/ infectieziekte
• Gezondheidsautoriteiten ingeschakeld
• Patiënten verwezen naar Mayo Clinic Rochester
Medische tolk van Massachusetts General Hospital
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Mayo Clinic Rochester tijdlijn 2006-2007
Wanneer

Aanvankelijk 12 patiënten, later 24 patiënten met neurologische
symptomen als zwaktegevoel, krachtsverlies en gevoelsstoornissen in
armen en benen: “Progressive Inflammatory Neuropathy” of PIN

Medische Dienst bedrijf maakt zich zorgen
• Najaar 2007
• Verschillende werknemers
klagen over pijn en moeite
met bewegen. Vooral trap
lopen is moeilijk
Ken Klotzbach / kklotzbach@postbulletin.com

Waar

• Overleg met Staatsgezondheidsdienst
• Onderzoek door “Disease detective” van staatsgezondheidsdienst
• Alle werknemers werken op of dichtbij de afdeling die de koppen
verwerkt

Quality Pork Processors (QPP) in Austin

Hoe

• Taak: hersenweefsel uit de
kop verwijderen met
nieuwe methode: via
achterhoofdsgat wordt
hersenweefsel met de
hoge luchtdruk uit de
schedel geblazen
“Blow the Brain”
23-11-2021

• Observatie: genereert een
mist van hersendeeltjes
32

Preventie door de pomphendel…
cholera-uitbraak
in
• •Bij1854
eenLonden,
rondgang
door het bedrijf
komt de
Soho
onderzoeker met de bedrijfsleiding bij de
• Dokter John Snow vermoedt een
koppenafdeling
verband met het drinkwater en legt
gevallen
vastde
opwerkwijze
een kaart en naar de mist die
• Zijdekijken
naar
•daarmee
Hij ziet een
mogelijk verband
gecreëerd
wordt met
de pomp in Broad street
• Omdat
de nieuwe werkwijze de oorzaak zou
• Hij laat de hendel van de pomp
kunnen
zijn en
vanziet
dehet
klachten,
verwijderen
aantal wordt het werk
stilgelegd.
gevallen dalen.
• Na afschaffen van de nieuwe werkwijze treden
geen nieuwe gevallen meer op.

…in de mist

https://www.wikiwand.com/nl/John_Snow
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Studies op zoek naar een verklaring
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Waarom

34
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Wat raad ik u als collega aan:
•
•
•
•
•

Wees alert en nieuwsgierigheid
Sta open voor het nieuwe en nog onbekende
Kijk naar het wie, wat, waar en wanneer
Zoek ook naar het hoe en waarom
Geef niet te snel op als er geen bewijs te vinden
lijkt; leer (jezelf) zoeken
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Zelf leren zoeken
PICO of PECO
P = Populatie, Probleem
I = Interventie
E = Expositie
C = Comparison, Vergelijking
O = Outcome, Uitkomst
Trefwoorden combineren met
OR of AND
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Wat raad ik u als collega aan:
•
•
•
•
•
•

Graaf een beetje dieper
Gebruik de gebundelde kennis van anderen
Leer wat je vindt kritisch beoordelen
Vertel een goed verhaal
Deel je kennis en ideeën gul met anderen
Zoek het over de grens
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Ga internationaal
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Internationale samenwerking is nodig
• Oppikken van wellicht zeldzame signalen
• Om een signaal te kunnen versterken en valideren
• Om toegang te hebben tot een grotere variëteit aan
expertise
• Om schaars geld en tijd effectief te gebruiken
• Om informatie gemakkelijker te verspreiden
Monitoring Occupational Diseases and tracing New and
Emerging Risks in a NETwork https://www.modernet.info
Uitdagend, leerzaam en vooral inspirerend en leuk …
en je komt nog eens ergens …
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De originele Ramazzini
in Milaan, Italië
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Paleis van Ceaușescu in
Boekarest, Roemenië

Lunch op de grens van
twee oceanen op Kaap
de Goede Hoop

Wijnproefavond in
Parijs

Vis eten aan het strand
in Cancun, Mexico

Tapas tocht in Zaragoza
in Spanje

Indiaas eten in
Manchester, GrootBrittannië
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Met Gert in het pendelbusje

naar het
conferentiecentrum in
Seoul, Zuid-Korea

Eten en overleggen op een
terrasje in Lodi, Italië

Sightseeing na een
Modernet meeting in Praag

Bezoek aan de koepel van
de Reichstag na de meeting
in Berlijn

Bier en Slovaaks eten in
Košice in het oosten van
Slowakije

41

Tot slot een hartelijk dank aan allen
•
•
•
•
•
•

Foto Wilhelm Gunkel, Unsplash, rechtenvrij

Voor de aandacht
Voor het gezelschap op mijn reis
Voor alles wat ik heb mogen leren
Voor alles wat ik heb mogen doen
Voor de vaak intense samenwerking
Voor de broodnodige humor en
vrolijkheid
• Voor het geloof in de werkenden
• Voor de toekomst van ons vakgebied
• En voor onnoemlijk veel meer….42

