Boeiende kennisuitwisseling
op internationaal congres
Leukemie in de halfgeleiderindustrie, allergisch eczeem
door zwemwater, het Aerotoxic
Syndrome; het is slechts een
greep uit de case-reports die op
het congres ´Tracing new
occupational diseases` de revu
passeerden. Meer dan 100
deelnemers uit 36 landen
wisselden kennis uit.
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Naast de presentaties over methodes om tot kwalitatief betere
gegevens over beroepsziekten te komen, waren met name de casereports interessant. Lees verder
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Risico op beroepsziekten
stijgt met de jaren
De Nederlandse arbeidsmarkt
is fundamenteel aan het
veranderen. Door de
toenemende vergrijzing moeten
oudere werknemers langer
doorwerken. De Europese
Commissie heeft 2012
uitgeroepen tot het 'European
Year for Active Ageing'. Het
risico op het ontstaan van
beroepsziekten stijgt met de
leeftijd.
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Dit geldt in het bijzonder voor aandoeningen van het
bewegingsapparaat, psychische aandoeningen en
gehooraandoeningen, kanker en chronische luchtwegaandoeningen.
Preventie van werkgerelateerde aandoeningen en "active ageing" wordt
daarmee steeds belangrijker.. Lees verder

Blauwe teen
Komkommerleed
La Main du Cuisinier

Agenda
30 augustus 2011 NVKA
congres: Met het oog op
werk
28 oktober 2011
Occupational Diseases
18-23 maart 2012 IHOC
congres, Mexico

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

Jaarverslag Helpdesk: veel
vragen over infectieziekten
In 2010 wisten leek en professional de helpdesk van het NCvB te
vinden. In totaal kwamen er 675 vragen binnen, iets minder dan de 707
het jaar daarvoor. Ruim de helft van de vragen was afkomstig van
bedrijfsartsen, over infectieziekten kwamen de meeste vragen binnen.
Dit blijkt uit het Jaarverslag 2010 van de Helpdesk. Lees verder

Heijermanslezing: metaal
Metaaldampkoorts, keteldoofheid en huidallergie tegen
metaalbewerkingvloeistoffen; drie voorbeelden van bekende
beroepsziekten in de metaal. In de volgende Heijermanslezing komt
meer systematisch aan de orde wat de impact van het werk in de
metaalindustrie op de gezondheid kan zijn. Lees verder

Verschenen
Cochrane review over beroepsastma
Wanneer mensen met allergische beroepsastma niet meer worden
blootgesteld, verbeteren zowel de klachten als hun longfunctie.
Vermindering van de blootstelling heeft ook een gunstig effect, maar dit
blijft achter bij dat van volledige reductie. Dit zijn de op zich niet
verrassende conclusies van het Cochrane review. Lees verder

Casus
Blauwe teen
Kan het optreden van een
blauwe teen door een
embolus bij een 43-jarige
heftruckchauffeur verband
houden met de trillingen
van de heftruck? Lees
verder

Komkommerleed
Een komkommerkweker
werd twee keer opgenomen
met ernstige longklachten.
Was hier sprake van
toxische pneumonie door
zijn werk?. Lees verder
La Main du Cuisinier
In een neurologische kliniek
in Australië kwamen binnen
drie maanden drie chefkoks binnen met
neurologische uitval van
handzenuwen in hun
dominante hand. Is La Main
du Cuisinier (De Hand van
de Chef) een nieuwe
beroepsziekte? Lees
verder

Waar rook is, lopen de luchtwegen gevaar
Hulpverleners ondervinden meer schade van de rook die ze inademen
bij branden dan tot nu toe werd aangenomen. Dat is de voornaamste
conclusie uit het proefschrift van Frans Greven, waarop hij 26 april 2011
in Utrecht promoveerde. Lees verder

Redactie

Reageren?

Abonnee-informatie

Nieuwsbrieven archief

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

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

Beroepsziekten Actueel is de
tweemaandelijkse nieuwsbrief
van het NCvB

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

Medewerkers aan dit
nummer: Gerda de Groene,
Taeke Pal

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

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

Volg ons op

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

© 2011 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Ontwikkelaar: Amin Khan

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

Ontwerp: Philip Stroomberg

