Nieuw loket SIGNAAL voor melden
nieuwe gezondheidsrisico’s
Een bedrijfsarts die stuit op een
niet eerder gezien verband
tussen werk en gezondheid, kan
dit binnenkort voorleggen aan
het Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten (NCvB). Uw
signaal kan het eerste zijn.
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Het NCvB wil met het nieuwe eenvoudig toegankelijke digitale loket meer
inzicht krijgen in mogelijke nieuwe arbeids- en gezondheidsrisico’s.
Oplettende bedrijfsartsen kunnen hun vermoeden van een nieuw verband
tussen gezondheidsklachten, blootstelling en/of werksituatie op een
gestructureerde manier melden. Het project SIGNAAL, Signalering Nieuwe
Arbeidsgerelateerde Aandoeningen Loket, gaat binnenkort als pilot van
start. Lees verder
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Niets doen is geen optie bij PTSS
Niets doen is geen optie. Zo
luidt de kernboodschap die
Marian Schaapman, directeur
Bureau Beroepsziekten FNV,
meegaf aan de deelnemers aan
een bijeenkomst van Platform
PTSS op 11 april.
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De bijeenkomst van Bureau Beroepsziekten FNV richtte zich op
Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) als gevolg van één of
meerdere ingrijpende gebeurtenissen - agressie, geweld, bedreigingen,
ernstige ongevallen, suïcides - die zich hebben voorgedaan in de
uitoefening van het beroep. Dat betekent dat er op grond van de wet
een zorgplicht voor de werkgever bestaat. Lees verder

Tinnitus melden als beroepsziekte

Zwembadperikelen

Agenda
14 juni 2013
Heijermanslezing: Kanker
en Werk
12 september 2013
Afscheidsymposium Prof.
dr. Frank van Dijk
'Connected with Workers'
Health
13 september 2013
Workshop Project intensief
melden (PIM)

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

Afgelopen jaren hebben diverse bedrijfsartsen tinnitus als beroepsziekte
gemeld. Bedrijfsartsen krijgen werknemers op het spreekuur met veel
hinder van oorsuizen, vaak een hoge pieptoon, waarvan de oorzaak in
het werk is gelegen. Bij onderzoek blijkt wel sprake van gehoorschade,
maar het aanwezige gehoorverlies voldoet niet aan de meldingscriteria
in de registratierichtlijn B001. Reden voor het NCvB de richtlijn aan te
vullen en het achtergronddocument aan te passen. Lees verder
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Ziekte van Kienböck door
trillen
Kan het werken met trillend
gereedschap de oorzaak
zijn voor lunatomalacie
oftewel de ziekte van
Kienböck? Lees verder

Technostress; een nieuwe werkrisico?
Gaat technologie onze gezondheid bedreigen? Tegenwoordig gaat deze
vraag vooral over de invloed van het nieuwe werken en de opkomst van
mobiele computermogelijkheden. Diverse publicaties gaan in op deze
zogenoemde technostress. Is hier sprake van een nieuw werkrisico, of
gaat het om een oud risico in een nieuw jasje? Lees verder
Terug op het werk na psychische klachten
Psychische problemen zoals stress-gerelateerde stoornissen,
angststoornissen en depressieve stoornissen komen veel voor in de
beroepsbevolking. Erik Noordik beschrijft in zijn proefschrift
“Understanding and enhancing return to work after sick leave for
workers with common mental disorders” studies die inzicht geven in het
proces van werkhervatting van werkenden met ziekteverzuim om
psychische redenen. Lees verder

Zwanger op werkbezoek
Een zwangere moet op
werkbezoek naar een
varkensboerderij in de
Balkan. Loopt zij daar
risico’s? Lees verder

Zwembadperikelen
Zweminstructeurs krijgen
last van jeukbulten en
ooglidontstekingen. Wat te
doen? Lees verder

Veilig fysiek werk
De Gezondheidsraad bracht onlangs een aantal rapporten uit over
veilige grenzen voor fysieke belasting op het werk. Het betreft rapporten
over normen op het gebied van fysieke belasting zoals
beeldschermwerk, tillen, kracht zetten, duwen en trekken.
Lees verder
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deze nieuwsbrief. Schrijf naar
ncvb@amc.uva.nl
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