Het werk centraal
Het vaststellen van
beroepsziekten vereist goed
medisch en klinisch onderzoek.
Minstens zo belangrijk is de
vaststelling van de expositie op
de werkplek. 'Het werk centraal'
is het thema voor de komende
Heijermanslezing.
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Verschenen

Specifieke werkplekken vereisen bijzondere kennis. Het werk van de
duikerarts is een van de voorbeelden die tijdens de Heijermanslezing op
16 december worden besproken. Lees verder

PMO voor zware beroepen
Veegerelateerde MRSA
Casus

Europese lijst beroepsziekten
geëvalueerd
Hoe gaan de verschillende
lidstaten om met de
aanbeveling over een Europese
Lijst van beroepsziekten uit
2003 en hoe zou herkenning,
preventie en compensatie van
beroepsziekten beter kunnen?
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Dat is de centrale vraag in een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de
Europese Commissie in het PROGRESS programma. Het NCvB is
samen met onderzoeksbureau ASTRI inhoudelijk verantwoordelijk voor
de uitvoering van dit onderzoek. Lees verder

Werken met nanodeeltjes:
richtlijn voor fijn venijn
Parallel aan de ontwikkeling van nanotechnologie is veel onderzoek
gedaan naar de potentiële gezondheidsrisico's van blootstelling aan
deze kleine deeltjes. Op 29 september werd in Den Haag een
internationale workshop gehouden over blootstellingsnormen voor
nanodeeltjes op de werkplek. Er is een voorstel voor 'Nano Reference
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Helpdesk
Specifieke inhoudelijke
vragen over werk en
gezondheid kunt u
stellen via de helpdesk
van het NCvB.

Casus
Meubelrestaurateur
Wat veroorzaakt
immunosuppressie bij een

Values' gepresenteerd, gebaseerd op eerder onderzoek van IVAM; een
richtlijn voor fijn venijn dus. Lees verder

meubelrestaurateur met
een Cryptococcus infectie?
Heeft zijn volière met
kanaries ermee te maken?

Verschenen

Lees verder

PMO voor zware beroepen van groot belang
Een beroepsspecifiek Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is met
name van groot belang voor beroepen waar gezondheidsklachten of
verminderde belastbaarheid kunnen leiden tot aantasting van de
gezondheid en/of veiligheid van de werknemer en/of van derden. Lees
verder

Facetartrose
Draagt veel tillen, buigen en
draaien van de romp bij aan
extra slijtage van de
facetgewrichten van de
wervelkolom? Lees
verder

Veegerelateerde MRSA
Veegerelateerde MRSA kan gemakkelijk worden overgedragen naar
mensen, maar slechts enkele mensen blijken langdurige (persisterend)
drager. Blootstellingduur en –intensiteit spelen een grote rol bij het
dragerschap van MRSA onder werknemers. Lees verder

Kassierslong
Niet roken, maar toch
kortademig en hoesten.
Kan dat komen door het
werken met smerig geld?
Lees verder

Voortplanting
Wat is een ‘normaal’
percentage aangeboren
afwijkingen,
vroeggeboortes en
overlijden van foetus? Lees
verder
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