
Vroegtijdig opsporen vraagt
slimme waarschuwingssystemen

 Zijn er systemen gericht op
beroepsziekten die ons tijdig kunnen
informeren als er risico’s zijn die
toenemen of als nieuwe
gezondheidsrisico’s door werk zich
aandienen? Aan deze vraag is de
afgelopen twee jaar onder meer door het
NCvB gewerkt. Dit gebeurde in een
project in opdracht van EU-OSHA
(European Agency for Safety and Health
at Work)

Bron: EU OSHA

Het voorlopige antwoord van het nog niet geheel afgeronde project is ja, die
systemen zijn er. Ze zijn echter nog beperkt in aantal en kennen elk hun
sterke en zwakke kanten. Maar met een slimme inzet en combinatie van
bestaande systemen kunnen we al een eind komen. Lees verder  

Kerncijfers beroepsziekten 2017
 Steeds vaker melden mensen zich met

overspannenheid of een burn-out bij de
bedrijfsarts. Volgens de
beroepsziektemeldingen uit 2016 valt
ruim 40 procent van alle meldingen in de
categorie psychische beroepsziekte en
het aantal blijft toenemen.

Bron: NCvB

In 2016 zijn 6.270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de
Nationale Beroepsziekteregistratie. De meeste beroepsziekten komen voor
bij mannen en bij werknemers boven de 45. Beroepsziekten leiden in 70
procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Lees
verder  

Afscheidsinterview Monique Frings-Dresen
‘Werk wordt erkend als belangrijke factor
voor gezondheid’

 Monique Frings-Dresen, afdelingshoofd
(tot 1 september 2017), hoogleraar
Beroepsziekten / Arbeidsgebonden
aandoeningen, neemt 1 december
tijdens de Heijermanslezing afscheid van
het NCvB en de PMA. Een
afscheidsinterview. Lees verder  
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vinden op website
De scholing en het cursusaanbod van het NCvB zijn tegenwoordig
gemakkelijker en sneller te vinden onder het kopje scholing op de website
van het NCvB. Lees verder  

Project Bio-ArbeidsHygiënische kaarten
nagenoeg afgerond
De afgelopen maanden heeft het NCvB op de website van het
Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid een groot aantal geactualiseerde en
nieuwe Bio-ArbeidsHygiënische (BAH) kaarten geplaatst. In totaal telt de site
nu kaarten voor 49 infectieziekten. Lees verder  

Verschenen
Schouderreview NCvB editor’ s choice in BMJ Journals
Het schouderreview dat is gebruikt voor de NCvB-registratierichtlijn
subacromiaal pijnsyndroom en waarover we in de Beroepsziekten Actueel
van juni 2017 berichtten, is als editor’s choice verschenen in BMJ Journals. In
de review is gekeken welke werkgerelateerde risicofactoren geassocieerd
worden met bepaalde schouderklachten. Lees verder  

Stressreacties bij bloeddonaties
Bloeddonoren kunnen angst ervaren tijdens het geven van een donatie,
waardoor een donatie gezien kan worden als een stressvolle gebeurtenis. Dit
blijkt uit het promotieonderzoek waarop Maurits Hoogerwerf op 1 november
2017 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, Coronel Instituut voor
Arbeid en Gezondheid en Sanquin. Lees verder  

Diagnose en behandeling van huidaandoeningen
(contactdermatitis)
In de bovenste laag van de opperhuid zitten stoffen (biomarkers) die kunnen
helpen bij de diagnostiek en de behandeling van patiënten met
contacteczeem. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Sjors Koppes,
uitgevoerd bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC-UvA) in
samenwerking met afdeling dermatologie (VUmc), waarop hij op 8 november
2017 promoveerde aan AMC- Universiteit van Amsterdam. Lees verder  

Casus
Tegelwerker met
ulnaropathie
Een ZZP’er van 33 jaar werkt
sinds zijn 17e als tegelwerker.
Hij is gespecialiseerd in
‘fijnzagen’. De neuroloog
heeft de diagnose
ulnaropathie gesteld in zijn
dominante arm. Is hier sprake
van een beroepsziekte? Lees
verder  
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Wij horen graag wat u vindt van
deze nieuwsbrief. Schrijf naar
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Stel uw vraag of geef uw
suggesties door aan de redactie 
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Beroepsziekten Actueel is de
viermaandelijkse nieuwsbrief van
het NCvB 

  
Deze nieuwsbrief is gestuurd
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Als u de nieuwsbrief niet langer
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