
‘Blijf alert op gehooraandoeningen’
Na ruim 27 dienstjaren neemt bedrijfsarts/klinisch
arbeidsgeneeskundige Bas Sorgdrager afscheid van het Nederlands
Centrum voor Beroepsziekten en de Polikliniek Mens en Arbeid.
Opvolgster Charlotte Geelen zet zijn werk voort.

Afbeelding: NCvB

Een dubbelinterview met Bas Sorgdrager en Charlotte Geelen over
gehoorschade en tinnitus, het belang van melden en het nut van
werkplekbezoeken. ‘Op de werkplek zie en hoor je het pas.’ Lees verder  

Mentale modellen-benadering kan
risicocommunicatie fijnstof
verbeteren
Werken kan gevaarlijk zijn. Naast directe risico’s zijn er ook niet direct
waarneembare blootstellingsrisico’s, zoals fijnstof en
elektromagnetische velden (EMV). Deze risico’s blijven vaak
onderbelicht. Thomas Stege richtte zich in het onderzoek Development
of risk communication tools for occupational exposures, waarop hij
woensdag 14 september aan de Vrije Universiteit (VU) promoveerde, op
deze niet direct waarneembare blootstellingsrisico’s.

Afbeelding: Pixabay

Stege onderzocht welke behoeften er zijn als het gaat om risicocommunicatie
over beide blootstellingsrisico’s op werk en hoe deze inzichten kunnen
bijdragen aan het ontwikkelen en implementeren van een passende methode.
Met name op het gebied van fijnstof blijkt een mentale modellen-benadering
een lacune te vullen in de vormgeving van risicocommunicatie. Lees verder  
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Arbeidsomstandigheden voor veel
zwangeren nog altijd onveilig
Hoewel arbeidsrisico’s tijdens de zwangerschap vaak bekend zijn, vindt
slechts in de helft van de gevallen werkaanpassing plaats. Dit blijkt uit de
zogenoemde Propellor studie. Lees verder  

Leidraad ontwikkeld voor preventie
van mentale klachten in de zorg
Mentale klachten en uitval door stressvolle werkomstandigheden zijn in de
zorgsector een bron van zorg. Een projectteam bestaande uit projectleden
van de NVAB, V&VN, het Trimbos Instituut en Amsterdam UMC ontwikkelden
een leidraad die zorginstellingen helpt preventief beleid vorm te geven. Lees
verder  

Verschenen

Update registratierichtlijnen werkgebonden
gehoorschade
De registratierichtlijnen voor melden beroepsziekten bij werkgebonden
gehoorschade zijn voorzien van een update. Lees verder  

Review werkgerelateerde risicofactoren
carpaal tunnelsyndroom
De bachelorthesis van geneeskundestudent Awa Hassan over
werkgerelateerde risicofactoren voor het carpale tunnelsyndroom heeft geleid
tot een wetenschappelijke publicatie. Lees verder   
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