Subacromiaal pijnsyndroom als
beroepsziekte: nieuwe
registratierichtlijn
Het NCvB heeft een nieuwe
registratierichtlijn opgesteld voor het
vaststellen van subacromiaal
pijnsyndroom (SAPS) als beroepsziekte.
SAPS is een specifieke
schouderaandoening die veroorzaakt
kan worden door risicofactoren in het
werk.
Bron: NHG 2009

Herhaalde of langdurige armheffing, krachtsuitoefening en hand-arm
trillingen vergroten de kans op een schouderaandoening met 1,5 tot 2 keer.
Lees verder

Stigas zet in op preventie
beroepsziekten bovenste
extremiteiten in agrarische
sector
Stigas, kennisinstituut voor de
agrarische en groene sectoren, heeft
samen met het Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten (NcvB) 50
werkplekonderzoeken verricht in de
sector. Hierbij is specifiek gekeken naar
beroepsziekten van de bovenste
extremiteiten.
Bron: Preventiemedewerker tijdens onderzoek

Doel is het verbeteren van de kwaliteit van een beroepsgerichte signalering
en preventieve advisering bij drie in de agrarische en groene sector veel
voorkomende beroepsziekten van de bovenste extremiteiten; het Carpaal
Tunnel Syndroom (CTS), Epicondylitis medialis/lateralis en (a)specifieke
schouderklachten. Lees verder

Nieuwe Arbowet leidt tot nieuwe rechten en
plichten bedrijfsarts
Per 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet van kracht.
Wijzigingen in de wet moeten gaan leiden tot meer preventie in bedrijven en
een stevigere positie van de bedrijfsarts. Het niet melden van een
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beroepsziekte door bedrijfsarts of arbodienst gaat in de toekomst mogelijk
leiden tot een boete van SWZ. Lees verder

KIZA vernieuwd
Het Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid, KIZA, was aan een update toe.
Verouderde informatie is verwijderd en actuele Bio-ArbeidsHygiënische
(BAH) kaarten zijn toegevoegd. Lees verder

Update SBOH brochure zwangerschap en
werk
Veertig procent van de vrouwelijke artsen in opleiding (aio’s) die werkzaam
zijn bij de SBOH wordt zwanger tijdens haar opleiding. Dat betekent zo’n 330
zwangerschappen per jaar. De SBOH verzocht het NCvB de bestaande
brochure zwangerschap en werk te updaten om de vrouwelijke aio’s zo goed
mogelijk te informeren. Lees verder

NCvB e-learning overspanning/burn-out
online
De e-learning is speciaal voor bedrijfsartsen ontwikkeld om vaardigheid te
verkrijgen in het stellen van de diagnose beroepsziekte overspanning/burnout. Lees verder

Verschenen
Tools en voorlichting ter preventie van tekenbeten

8 september 2017
Afscheid Prof. Dr. Willem
van Mechelen VUmc
19 oktober 2017
Afscheid Prof. Dr. Haije
Wind AMC – UWV
1 december 2017
Afscheid Prof. Dr. Monique
Frings – Dresen
29 april – 4 mei 2018
ICOH in Dublin

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

Casus
Onverbloemde
beroepsziekte?
Veroorzaakt het inhoezen van
snijbloemen de pijn in de
schouder van een 42-jarige
medewerkster van een
glastuinbouwbedrijf? Lees
verder

Voorlichting over tekenbeten dient zich niet alleen op volwassenen, maar ook
op kinderen te richten. Dat is een van de conclusies die Desirée Beaujean
trekt in haar in opdracht van het RIVM geschreven proefschrift ‘Attention for
Lyme prevention – Educational tools to prevent tick bites and Lyme
borreliosis’ waarop ze op 21 april promoveerde aan de Universiteit
Maastricht. Lees verder

Busyness around the Business
Anne Annink promoveerde vrijdag 17 maart dit jaar aan de Erasmus
Universiteit op een internationaal vergelijkend onderzoek naar work-life
balance van zelfstandig ondernemers; ‘Bedrijvigheid rondom het bedrijf’.
Lees verder
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