Werkstress geeft risico’s
voor zwangeren
Stress tijdens de zwangerschap
vergroot de kans op
zwangerschapshypertensie en
een kind met een laag
geboortegewicht. Dit blijkt uit
een literatuurstudie die het
NCvB op verzoek van het RIVM
verrichtte.

Inhoud
Nieuws
Werkstress geeft risico’s
voor zwangeren
Werkgerelateerde risico’s
voor vrijwilligers
Canada stopt steun
asbestindustrie
Werkgroep werkgebonden
huid- en longaandoeningen
Verschenen

Foto: RGBStock free photo

Aanleiding voor de literatuurstudie naar de effecten van werkstress op
het beloop en de uitkomst van de zwangerschap vormde de recent
verschenen communicatietoolkit ‘Kinderwens, zwangerschap en werk’.
Onderzocht werd of er preventieadviezen konden worden toegevoegd.
Lees verder
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Werkgerelateerde risico’s voor
vrijwilligers
Werkgevers en
(maatschappelijke) organisaties
maken in Nederland gebruik
van ruim 5 miljoen vrijwilligers.
Vrijwilligersorganisaties moeten
zich verdiepen in mogelijke
risico’s in het werk en
preventieve maatregelen. Bij
het NCvB zijn verschillende
voorbeelden van
werkgerelateerde
(infectie)risico’s bij vrijwilligers
bekend.
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Een arts infectieziekten van een GGD vraagt zich af in hoe verre
vrijwilligers onder de Arbowet vallen en wie de preventieve maatregelen
zou moeten organiseren. Aanleiding voor deze vraag is een ernstige
Hantavirus-infectie bij een mevrouw. Zij heeft deze opgelopen in een
bosrijke omgeving bij het verrichten van vrijwillige werkzaamheden.
Lees verder
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Agenda
14 december 2012
Heijermanslezing: Allergisch
voor werk, hoe erg is dat?
2-5 juni 2013 Occupational
and Environmental
Exposures of Skin to
Chemicals Conference,
OEESC
5-7 juni 2013 Whole body
vibration injuries

Helpdesk
Specifieke inhoudelijke
vragen over werk en
gezondheid kunt u

Canada stopt steun asbestindustrie
Het ‘veilig en verantwoord gebruik van asbest’ werd tot voor kort
gepropageerd door het lobbyorgaan van de asbestindustrie, het
‘Chrysothile Institute’. Asbestmijnen in Canada konden met steun van de
Canadese overheid ook in de 21-ste eeuw blijven delven en asbest werd
geëxporteerd naar ontwikkelingslanden. Daar lijkt nu een eind aan te
komen. Lees verder

Werkgroep werkgebonden huid- en
longaandoeningen
De werkgroep werkgebonden huid- en longaandoeningen heeft nieuwe
data voor de bijeenkomsten in 2013 bekend gemaakt. Belangstellenden
worden opgeroepen zich aan te melden. Lees verder

Verschenen

stellen via de helpdesk
van het NCvB.

Casus
Uitbesteden
ethyleenoxide
Gaan bedrijven goed om
met ethyleenoxide wanneer
ze in opdracht van een
ziekenhuis goederen
steriliseren? Lees verder
Tinnitus
Een muziekdocente op een
school voor moeilijk lerende
kinderen heeft
spanningsklachten. Welke
rol speelt oorsuizen daarin?
Lees verder

Handboek arbeidsdermatologie

Artrose

De opvolger van het handboek voor arbeidsdermatologie uit 2000 is
verschenen. Zowel voor experts als studenten is het driedelig
naslagwerk Kanerva’s Occupational Skin Diseases een aanwinst. Lees

Een 49-jarige
medewerkster van een
personeelsarchief heeft pijn
in haar duimen. Biedt het
opschonen van de
overvolle, uitpuilende
archiefkasten soelaas?

verder

Beroepsziekten in cijfers 2012
Naar schatting 302 mensen per 100.000 werkenden liepen in 2011 een
nieuwe beroepsziekte op, zo valt te lezen in het onlangs verschenen
Beroepsziekten in cijfers 2012. Lees verder

Lees verder

Nano en gezondheidsrisico’s
Het boek ‘Adverse effects of Engineered Nanomaterials. Exposure,
Toxicology and impact on human health’ biedt een samenvatting van wat
bekend is over de blootstelling, toxicologische mechanismen en de
mogelijke impact op de gezondheid van engineered nanomaterials. Lees
verder

Psychische klachten in de zorg
Psychische klachten van personeel in de zorg kunnen een gevaar voor
de patiënt zijn. Hoe zijn deze klachten op te sporen? Psychologe Fania
Gärtner gaat er in haar proefschrift op in. Lees verder
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