
Opstelten erkent PTSS als
beroepsziekte agenten

 Wanneer medisch is
vastgesteld dat een
Posttraumatische Stress
Stoornis (PTSS) bij een agent
werkgerelateerd is, moet dit ook
in juridische zin als
beroepsziekte worden erkend.
Dat heeft minister Opstelten
van Veiligheid en Justitie
bepaald.

  

Met dit nieuwe beleid komt een einde aan de praktijk om incidenten als
'risico van het vak' af te doen. De minister heeft de korpsbeheerders
verzocht zich te confirmeren aan de PTSS-registratierichtlijn van het
NCvB. Lees verder  

Heijermanslezing in teken van
klinische arbeidstoxicologie

 De klinisch
arbeidsgeneeskundige
beoordeling, de
maatschappelijke en juridische
consequenties en de aanpak op
bedrijfstakniveau. Deze
aspecten van beroepsziekten
door werken met toxische
stoffen worden belicht tijdens
de 35ste Heijermanslezing op 15
juni aanstaande.

Foto: G.van der Laan

Dit is tevens het afscheidssymposium van Gert van der Laan, nestor van
het NCvB. Terugkijkend op de strijd voor herkenning, agendering en
preventie van beroepsziekten blijft het belangrijk waakzaam te zijn op
nieuwe bijwerkingen van werk. Het belang van arbovigilantie wordt
geïllustreerd door de ervaringen in het veilig werken met synthetische
nanodeeltjes. Lees verder  
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Melden beroepsziekten kan nu
ook per groep
Het NCvB biedt sinds kort de mogelijkheid tot het doen van
groepsmeldingen. Hiervoor is een speciaal hulpmiddel ontwikkeld
waarbij in een keer 25 identieke meldingen kunnen worden gedaan.
Lees verder  

Verschenen
Werkgerelateerde rhinitis
De arts Jiska Patiwael promoveerde in maart 2012 op haar proefschrift
'Interplay between allergy and work'. Patiwael heeft de incidentie, de
risicofactoren en de socio-economische belasting van werkgerelateerde
rhinitis bestudeerd. Lees verder  

Het asbestdrama op de snijtafel
Wat is de invloed van de asbestindustrie, de overheid, de vakbeweging
en de asbestslachtoffers in de asbestregulering? Letselschadeadvocaat
Bob Ruers analyseert het maatschappelijk krachtenveld in het
proefschrift dat hij in maart 2012 verdedigde. Lees verder  

Barrières melden beroepsziekten
Hoe wordt het melden van beroepsziekten beïnvloed in een sterk
veranderende omgeving? De Taskforce Melden van het NCvB
analyseerde de meldingsgegevens van de afgelopen tien jaar en vroeg
bedrijfsartsen naar de invloed van veranderingen in de omgeving. De
bevindingen zijn vastgelegd in het rapport Het melden van
beroepsziekten: Weten, willen, kunnen en mogen. Lees verder  

Casus
De Quervain
Verklaart het fijne
handmatige werk dat
vrouwen frequent verrichten
het vaker voorkomen bij
vrouwen van het De
Quervain's syndroom? Lees
verder  

Lage rugpijn
Kan lage rugpijn worden
veroorzaakt door werk?
Canadese onderzoekers
zijn het niet eens. Lees

 verder  

Enzymastma
Lopen alleen bakkers en
medewerkers in de
wasmiddelenindustrie risico
op astma door
enzymenallergie? Of komt
ook de gezondheidzorg in
beeld? Lees verder  
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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 

  
Volg ons op

 

Beroepsziekten Actueel is de
driemaandelijkse 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

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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