Meer dan honderd meldingen van
long-COVID-19

April 2022

Sinds de invoering van de nieuwe CAS-code R606 voor long-COVID-19
op 5 januari 2022 zijn meer dan honderd meldingen van long-COVID-19
gedaan. Half maart stond de teller op 117 meldingen door 61 melders.
Het grootste deel daarvan komt uit de gezondheidszorg.
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Voor het kunnen doen van beroepsziektemeldingen van long-COVID heeft
het NCvB in overeenstemming met het UWV per 5 januari 2022 de nieuwe
CAS-code en definitie voor de beroepsziekte long-COVID vastgesteld. Deze
CAS-code R606 is vastgesteld naast de bestaande R605. Lees verder  

Voorlopige lijst ernstige
stoffengerelateerde beroepsziekten
opgesteld
Het afgelopen half jaar heeft het NCvB samen met projectpartners hard
gewerkt aan de oprichting van het landelijk expertisecentrum
stoffengerelateerde beroepsziekten LEXCES. Het NCvB heeft als
penvoerder namens de betrokken organisaties een voorlopige lijst van
ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten opgesteld.
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19 en 20 mei 2022
Bedrijfsgeneeskundige Dagen
2022
8-10 juni 2022
Congres European Society of
Contact Dermatitis,
Amsterdam

8-9 september 2022
Modernet meeting 2022,
Chemicals, covid and more...

Helpdesk
Specifieke inhoudelijke
vragen over werk en
gezondheid kunt u stellen
via de helpdesk van het
NCvB.   
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Deze lijst met vijftien beroepsziekten is aangeboden aan het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dient als uitgangspunt bij het opstellen
van de tegemoetkomingsregeling. Lees verder  

E-learning overspanning/burn-out
geüpdatet
De speciaal voor bedrijfsartsen ontwikkelde e-learning overspanning/burn-out
heeft een update gekregen. De e-learning is voor 1 punt geaccrediteerd,
deelname is gratis. Lees verder  

Internationale conferentie MODERNET in
Haarlem
MODERNET organiseert samen met het Centrum Veiligheid van Stoffen en
Producten (VSP) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten NCvB een
internationale conferentie op 8 en 9 september 2022 in Haarlem, met als
thema Chemicals, covid and more… Tackling new and old occupational
health risks. Aanmelden voor het leveren van een bijdrage kan tot 1 juni.
Tickets zijn al te boeken, voor 15 juli met een vroegboekkorting. Lees
verder  

Gezocht: bedrijfsartsen voor deelname
REWORC-studie
The European Network on Work and COVID (REWORC) zoekt bedrijfsartsen
die willen deelnemen aan een onderzoek naar de de impact van COVID en
langdurige COVID (long COVID) op werk en terugkeer naar het werk (return-

Long-COVID door
gehandicaptenzorg
Een medewerkster in de
gehandicaptenzorg ontwikkelt
long-COVID. Ligt de oorzaak
in het werk? Lees verder  

to-work). Lees verder  

Verschenen
Promotie: versterken zelfredzaamheid
chronisch zieken
Hoewel de werkomgeving een belangrijke rol kan spelen bij het versterken
van zelfredzaamheid van werkenden met een chronische ziekte, is het
moeilijk organisaties te overtuigen van het belang van een ondersteunende
werkomgeving. Tot die conclusie komt Astrid Bosma in het proefschrift
‘Working with a chronic condition – Strengthening self-control in a supportive
work environment’ waarop zij, met Frederieke Schaafsma als co-promotor, 18
februari 2022 promoveerde aan de VU Amsterdam. Lees verder  

Registratierichtlijn PTSS herzien
Bij het NCvB worden jaarlijks zo’n driehonderd meldingen van
Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) gedaan. De registratierichtlijn voor
deze frequent gemelde beroepsziekten in de categorie psychische
aandoeningen is onlangs herzien. Lees verder  

Weer aan het werk met aanhoudende
lichamelijke klachten
De huidige protocollen en richtlijnen bieden artsen te weinig handvatten om te
beoordelen wanneer en in welke mate patiënten met aanhoudende
lichamelijke klachten (ALK) na langdurig verzuim weer aan het werk kunnen.
Dat stelt Kristel Weerdesteijn in haar proefschrift ‘Work-related functioning
among long-term sick-listed workers with persistent subjective health
complaints’. Lees verder  
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