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Met een aantal Europese
partners organiseert het NCvB
een internationaal congres
over het opsporen van nieuwe
werkgerelateerde
gezondheidsproblemen. Het
congres vindt plaats op 7 en 8
april 2011 in het AMC te
Amsterdam. Aanmelden kan
tot 31 januari tegen een
gereduceerd tarief.

Tijdens het congres worden interessante nieuwe ontwikkelingen
bespsroken voor bedrijfsartsen en andere arboprofessionals,
wetenschappers in arbeid en gezondheid en beleidsmakers op dit
terrein. Lees verder

De helpdesk van het NCvB
krijgt jaarlijk een kleine
duizend vragen. Soms zijn het
relatief simpele vragen, vaker
betreft het wat ingewikkelder
gevallen van een mogelijke
beroepsziekte of andere, soms
lastige klinisch
arbeidsgeneeskundige
kwesties.

Nieuws

Tracing New Occupational
Diseases

Helpdesk NCvB krijgt de
5000ste vraag

Reprise: Heijermanslezing
over infectieziekten en
werk

Verschenen

Triomf en tragiek

7 april 2011 Tracing New
Occupational Diseases

17 juni 2011
Heijermanslezing:
Infectieziekten en werk

18 maart 2012 30th ICOH
Congress 2012,
Monterrey, Mexico

Specifieke inhoudelijke
vragen over werk en
gezondheid kunt u
stellen via de helpdesk
van het NCvB.



De vijfduizendste vraag is hiervan een voorbeeld: welke medische
keuring (PAGO) kan worden toegepast indien hoveniers worden
blootgesteld aan uitlaatgassen en/of dieselmotoremissie? Lees
verder

Het slechte winterweer van 17 december maakte het voor veel van de
inschrijvers onmogelijk de Heijermanslezing bij te wonen.
Belangstellenden kunnen het boeiende programma over Infectieziekten
en werk alsnog bijwonen op 17 juni. Op veler verzoek herhaalt het
NCvB dan de Heijermanslezing. Lees verder

Triomf en tragiek

Slachtoffers van beroepsziekten krijgen door hun aandoening vaak te
maken met onzekerheid over hun gezondheid, hun werk en hun
inkomen. Het Bureau Beroepsziekten FNV ondersteunt deze
medewerkers in de strijd rond financiële compensatie van
beroepsziekten. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van
BBZ-FNV verscheen een publicatie met een overzicht van deze strijd;
Triomf en tragiek. Lees verder

Redactie

Dick Spreeuwers, Gert van der
Laan, Harry Stinis, Annemarie
Geleijnse

Medewerkers aan dit nummer:
Teake Pal

Reageren?

Wij horen graag wat u vindt van
deze nieuwsbrief. Schrijf naar
ncvb@amc.uva.nl

Stel uw vraag of geef uw
suggesties door aan de
redactie.

Abonnee-informatie

Beroepsziekten Actueel is de
tweemaandelijkse nieuwsbrief
van het NCvB

Deze nieuwsbrief is gestuurd
door ncvb@amc.uva.nl

Als u de nieuwsbrief niet langer
wilt ontvangen, kunt u hier uw
abonnement opzeggen.

Nieuwsbrieven archief

Alle nieuwsbrieven zijn online
te zien op
www.beroepsziekten.nl

Kent u iemand die ook
interesse kan hebben in deze
nieuwsbrief? stuur door.
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