Vaststellen en melden van
beroepsziekten nader bekeken
Kennisontwikkeling en meer
maatschappelijke aandacht kunnen
bijdragen aan het verbeteren van het
vaststellen en melden van
beroepsziekten. Tot deze conclusie
komen onderzoekers van het Coronel
Instituut voor Arbeid en Gezondheid in
een onderzoek naar belemmeringen en
oplossingen bij het vaststellen en
melden van beroepsziekten.
Bron: Pixabay

In 2017 is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder 24 bedrijfsartsen.
Door middel van twaalf interviews en twee focusgroepen is in beeld gebracht
waar zij tegenaan lopen bij het herkennen en melden van beroepsziekten.
Lees verder

Post-marketing surveillance
gevaarlijke stoffen
De afgelopen jaren is er extra aandacht
gekomen voor gevaarlijke stoffen. De
risico’s worden uitgebreid in kaart
gebracht. Dit gebeurt bij voorkeur
voordat producten met deze stoffen op
de markt komen. Maar het is ook
belangrijk te kijken naar de risico’s die
pas aan het licht komen nadat een
product op de markt is verschenen. Hoe
vind je die risico’s?
Bron: Pixabay

Post marketing surveillance (PMS) is een uit de farmacologie bekende
methode om de werking en bijwerkingen van geneesmiddelen te registreren
en te evalueren nadat ze op de markt zijn gekomen. Het RIVM onderzoekt of
deze methode ook bruikbaar is voor chemische stoffen die in
consumentenproducten of op het werk gebruikt worden. Lees verder

Solvent Team gaat door vanuit Amsterdam
Binnen de Polikliniek Mens en Arbeid is het Solvent Team werkzaam. Dit
team houdt zich bezig met de diagnostiek van ziektebeelden veroorzaakt
door het werken met neurotoxische stoffen. Tot voor kort waren er twee
Solvent Teams; een in Enschede (MST) en een in Amsterdam (AMC). Het
team in Enschede heeft in 2017 haar activiteiten gestaakt. Nieuwe
verwijzingen zijn nu alleen mogelijk naar het Solvent Team Amsterdam. Lees
verder

UWV teruggefloten in rechtszaak over
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Als een werkneemster borstvoeding geeft en zij op het werk wordt
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, is dat een gegronde reden voor een
ziekmelding. Ook deze periode valt onder de zogeheten vangnetconstructie.
Dit bepaalde de rechtbank in een hoger beroepszaak op 31 januari 2018.
Hiermee komt een einde aan jarenlang gesteggel met het UWV. Lees
verder

Borstvoeding en CMRstoffen

Rijgeschiktheid na eenmalige psychose
Een deel van de bestuurders die zijn hersteld van een eenmalige
psychotische episode kunnen in de toekomst mogelijk geschikt worden
verklaard voor beperkt beroepsmatig gebruik van het rijbewijs. De minister
van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is voornemens de regelgeving aan te
passen op advies van de Gezondheidsraad. Lees verder

Een operator bij een bedrijf
dat kunststof laarzen maakt,
meldt zich ziek tijdens haar
zwangerschap én de
borstvoedingsperiode. Dit om
blootstelling aan CMR
(Carcinogene, Mutagene,
Reprotoxische)-stoffen te
voorkomen. Vallen beide
periodes onder de
vangnetsituatie? Lees
verder

Rijgeschiktheid bij hart- en vaatziekten
Het hebben van een hart- of vaataandoening kan gevolgen hebben voor de
medische rijgeschiktheid. Europese regelgeving daarover is onlangs
veranderd. De Gezondheidsraad heeft op verzoek van de minister van
Infrastructuur en Milieu (het huidige Infrastructuur en Waterstaat) beoordeeld
wat dat betekent voor de Nederlandse regelgeving. Lees verder

Beroepslongaandoeningen centraal op
Heijermanslezing
De 27e Heijermanslezing op 29 juni 2018 staat in het teken van
beroepslongaandoeningen. Het programma biedt onder meer een overzicht
van de recent verschenen richtlijnen die de bedrijfsarts helpen de relatie
tussen longziekten en werk te onderzoeken. Lees verder

Verschenen
Ondersteuning van arbeidsparticipatie bij chronische aandoening
Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een chronische aandoening werk
waarderen en graag willen werken. Marloes Vooijs promoveerde op 8 maart
aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar de ziekte
overstijgende factoren en interventies die deelname van mensen met een
chronische aandoening aan werk beïnvloeden. Het via een richtlijn
optimaliseren van de beoordeling en begeleiding door bedrijfs- en
verzekeringsartsen van werkenden met een chronische aandoening is wat dit
onderzoek beoogt. Lees verder
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