Nieuwe registratierichtlijn COPD als
beroepsziekte verschenen
Het NCvB heeft een registratierichtlijn
voor Chronic Obstructive Pulmonary
Disease (COPD) als beroepsziekte
uitgebracht. COPD komt veel voor.
Hoewel roken gezien wordt als de
belangrijkste oorzaak, kan een
aanzienlijk deel worden toegeschreven
aan beroepsmatige blootstelling.
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Bij rokers kan 15% van de COPD worden toegeschreven aan werk en bij
niet-rokers 25-45%. Langdurige en hoge blootstelling aan irriterende damp,
gas, stof (organisch en anorganisch) en/of rook kan een bijdrage leveren
aan het ontstaan van COPD. De update van de richtlijn is gebaseerd op
recente systematische literatuurstudies. Lees verder

American Academy of Neurology
publiceert literatuurstudie NCvB
Neurology, het officiële tijdschrift van de
American Academy of Neurology, gaat
de literatuurstudie publiceren behorende
bij de beroepsziekteregistratierichtlijn
lumbosacraal radiculair syndroom (LRS)
van het NCvB.
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Dit is een eervolle erkenning voor de kwaliteit die het NCvB probeert te
leveren bij het zo goed mogelijk ‘evidence-based’ vaststellen van
beroepsziekten. De belangrijkste boodschap uit de literatuurstudie is dat werk
de oorzaak kan zijn van het lumbosacraal radiculair syndroom. Lees verder

Meer longontstekingen bij geiten- en
pluimveebedrijven
Recent onderzoek toont aan dat mensen die in de buurt van een geiten- of
een pluimveeboerderij wonen, vaker last hebben van een longontsteking.
Hoe langer men buiten verblijft en hoe dichter bij de veehouderij, hoe groter
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het risico. Systematische informatie over werknemers ontbreekt. Lees
verder

Promotie Evelien van Valen: ‘Blijf alert op
Chronisch Toxische Encefalopathie’
Chronisch Toxische Encefalopathie (CTE) door oplosmiddelen komt in
Nederland steeds minder voor, de diagnostiek is verbeterd en in Europa
geharmoniseerd. Deze conclusies trekt Evelien van Valen, tot 2016 hoofd van
het Solvent team in Amsterdam, in het proefschrift Chronic Solvent-induced
Encephalopathy: diagnosis and course waarop ze 23 mei 2018 promoveerde.
Een interview over een afnemende beroepsziekte die nog altijd alle aandacht
verdient. Lees verder
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Helpdesk
Specifieke inhoudelijke
vragen over werk en
gezondheid kunt u stellen
via de helpdesk van het
NCvB.
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Campagne veilig werken met gevaarlijke stoffen
Op 14 mei 2018 ging de publiekscampagne ‘Veilig werken met gevaarlijke
stoffen’ van start. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
de campagnepartners vragen daarin aandacht voor de risico’s en gevolgen
van onveilig werken met gevaarlijke stoffen en dragen concrete oplossingen
aan. Lees verder

Defensiepersoneel onvoldoende beschermd tegen chroom-6
Het RIVM heeft een rapport uitgebracht over de gezondheidseffecten van de
blootstelling aan chroom-6-houdende verf van Defensiemedewerkers op
POMS-locaties en de verantwoordelijkheden van Defensie. Het onderzoek
werd uitgevoerd in opdracht van de minister van Defensie nadat in 2014
(oud-)medewerkers aangaven bezorgd te zijn over hun gezondheid. Lees
verder

Q-koortsepidemie vanuit ‘One Health’ benadering
Q-koortsvaccinatie als preventieve strategie zou serieus moeten worden
overwogen in beroepsgroepen met een hoog risico om een C. burnetii infectie
tijdens het werkzame leven op te lopen. Tot deze conclusie komt Baraba
Schimmer in het proefschrift waarop ze 17 april promoveerde aan de
Universiteit van Utrecht. Ze bekijkt in het proefschrift de Q-koortsepidemie in
Nederland vanuit een 'One Health' benadering. Lees verder

Kabaal in het
technieklokaal
Een 60-jarige docent techniek
kan het lawaai in zijn lokaal
niet meer verdragen. Heeft de
herrie op het werk tinnitus
veroorzaakt? Lees verder

Rugpijn en
tenniselleboog in het
magazijn
Een groothandel heeft een
medewerker met chronische
rugklachten en een met
terugkerende epicondylitis
lateralis. Ligt de oorzaak in de
fysieke risicofactoren van het
magazijn? Lees verder
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