
Ons kent ons: een bedrijfsarts met
een burn-out

 Wat gebeurt er als bedrijfsartsen zelf te
maken krijgen met een burn-out? Wie
waarborgt hun gezondheid? Maxime de
Jong, student sociale geneeskunde,
deed er onderzoek naar en stuit op een
opvallende gebrek aan data, mede
veroorzaakt door onderrapportage.

Bron: Pixabay

Een bedrijfsarts met een burn-out is onderdeel van een groter probleem,
constateert ze. Diegenen die horen te helpen, begeleiden en rapporteren,
vallen zelf uit. Als dit probleem niet wordt (h)erkend en dat kan gezien de
schaarsheid van studies, zijn de gevolgen voor werkgevers én werknemers in
nagenoeg elke branche groot. Lees verder  

Beroepsziekten in Cijfers 2018 in
beeld

 Voor Beroepsziekten in Cijfers is ook dit
jaar een infographic gemaakt waarin
algemene cijfers over de
beroepsziektemeldingen van 2017
overzichtelijk worden weergegeven. In
deze bijdrage wordt aandacht besteed
aan de onderliggende cijfers en trends.

 

In 2017 zijn door 792 artsen 4.619 meldingen van een beroepsziekte gedaan.
De mediaan ligt op 3, wat wil zeggen dat ongeveer de helft van het aantal
bedrijfsartsen 1 tot 3 meldingen heeft gedaan. De meeste artsen (184; 23
procent) hebben één melding gedaan in 2017. Lees verder  

Congres Euronursing 2018: presentatie
zwangerschap en werk
Van 8 – 10 oktober 2018 vond in Edinburgh de 33rd Euro Nursing & Medicare
Summit plaats, een conferentie bestemd voor verpleegkundigen in Europa.
Het droeg een open karakter in die zin dat iedere professional of onderzoeker
een abstract mocht indienen over een onderwerp in de breedste zin van het
woord op voorwaarde dat het op enigerlei wijze van nut was voor
verpleegkundigen. Het NCvB verzorgde een presentatie over zwangerschap
en werk. 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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Kan een liesbreuk werkgerelateerd zijn?
Ieder jaar krijgt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten verschillende
vragen via de helpdesk of een liesbreuk wel of niet door werk kan zijn
veroorzaakt. Tot voor kort kon daar geen goed antwoord op worden gegeven
omdat de kwaliteit van het beschikbare onderzoek onvoldoende was. Een
proefschrift van de Deense Marie Vad heeft daar verandering in gebracht.
Lees verder  

Succesvol werken aan preventie van
beroepsziekten
Het invoeren van maatregelen om beroepsziekten te voorkómen is een lastig
proces, waarbij overleg en samenwerking met werkgever en werkenden
noodzakelijk is. De beroepsziekteregistratierichtlijnen van het NCvB kunnen
hierbij behulpzaam zijn. In een recente bijdrage in Quintesse zijn
aandachtspunten en voorbeelden aangegeven die een succesvolle invoering
van preventieve maatregelen mogelijk maakt. Lees verder  

Verschenen
Experts over gevaarlijke stoffen
In de essaybundel ‘Experts over preventie van beroepsziekten door
stoffen’ hebben diverse experts vanuit verschillende invalshoeken hun licht
doen schijnen over het thema ‘beroepsziekten door stoffen'. De bundel bevat
ook een bijdrage van het NCvB. Lees verder  

Beroepsziekten in Cijfers 2018
Werknemers in beroepen met een lagere sociaal economische positie (SEP)
hebben bijna drie keer zo vaak een beroepsziekte als werknemers met een
hogere SEP, zo blijkt uit Beroepsziekten in Cijfers 2018. Lees verder  

Tijdschrift beroepslongziekten ‘Opgelucht’
De Long Alliantie Nederland (LAN) en RPS Nederland lanceren het magazine
‘Opgelucht’. Met deze gezamenlijke uitgave willen ze bedrijven op weg
helpen naar een werkomgeving waarin het voorkomen van
beroepslongziekten centraal staat. Lees verder  

Implementatiestrategieën om de last van lage rugklachten te
verminderen
Hoe (kosten) effectief is een veelzijdige implementatiestrategie van de richtlijn
voor de behandeling van aspecifieke lage rugklachten in de eerstelijnszorg?
Deze vraag staat centraal in het proefschrift van Arnela Suman waarop zij 4
december promoveert aan de VU. Lees verder  

Casus
Krom onder het plafond
Een monteur noodverlichting
heeft nekklachten, pijn in de
arm, tintelingen en een doof
gevoel in de vingers. Een
gevolg van werk? Lees
verder  

Angst voor agressie
Een groepsleidster in de
gehandicaptenzorg wordt
mishandeld door een cliënt
en keert niet terug. Hoe te
melden: letsel of
angststoornis? Lees
verder  

 

Redactie Reageren? Abonnee-informatie Nieuwsbrieven archief
Annemarie Geleijnse, Annet
Lenderink, Steven Visser,
Teus Brand, Henk van der
Molen

  
Medewerkers aan dit
nummer:

 Annemarie Geleijnse, Annet

Wij horen graag wat u vindt van
deze nieuwsbrief. Schrijf naar
redactie@beroepsziekten.nl

  
Stel uw vraag of geef uw
suggesties door aan de redactie 

  
Volg ons op

 

Beroepsziekten Actueel is de
viermaandelijkse nieuwsbrief van
het NCvB 

  
Deze nieuwsbrief is gestuurd
door redactie@beroepsziekten.nl

  
Als u de nieuwsbrief niet langer

Alle nieuwsbrieven zijn online
te zien op beroepsziekten.nl

  
Kent u iemand die ook
interesse kan hebben in deze
nieuwsbrief? Stuur door
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