
Nieuwe inzichten rond liesbreuk in
registratierichtlijn hernia inguinalis
Er is een nieuwe beroepsziekteregistratierichtlijn hernia inguinalis.
Hierin zijn onder meer de nieuwe inzichten rondom de invloed van werk
op het ontstaan van een liesbreuk verwerkt.

Afbeelding van Aline Dassel via Pixabay

Kan een liesbreuk door werk veroorzaakt zijn? Die aan de helpdesk van het
NCvB veelgestelde vraag vormde de aanleiding voor het verrichten van een
systematische review. Ook verscheen recent een proefschrift waarin wordt
ingegaan op de invloed van zwaar werk op het ontstaan van een liesbreuk.
Lees verder  

Update registratierichtlijn overspanning
Een disbalans tussen inspanning en beloning is op zich zelf
onvoldoende bewijs voor een overspanning. Dit is de belangrijkste
wijziging in de registratierichtlijn overspanning die dit najaar een
update krijgt.

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Een uitbreiding van het vorige onderbouwende review met vijf nieuwe studies
leidt tot deze en enkele andere wijzigingen. Ook het hulpmiddel uit de richtlijn
om te helpen bij het komen tot de conclusie ‘beroepsziekte’ is aangepast.
Houd de website in de gaten voor de geüpdatete richtlijn. Lees verder  
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Helpdesk
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Spanning op het werk van invloed op tinnitus
Ook als tinnitus geen beroepsziekte is, kunnen de klachten wel degelijk
werkgerelateerd zijn. Zo kan spanning op het werk de last doen toenemen.
Interventie op de werkvloer is dan op zijn plaats. Lees verder  

Betere handverzorging leidt tot minder
eczeem zorgverleners
Handeczeem is een veel voorkomend probleem onder zorgverleners die
dagelijks worden blootgesteld aan ‘nat werk’. Zij hebben veel baat bij een
betere handverzorging (met handcrème). Dit kan voorkomen dat mild eczeem
overgaat in duidelijk eczeem. Dit blijkt uit onderzoek waarop Maryam
Soltanipoor op 27 juni promoveerde. Lees verder  

Verschenen
Bedrijfsartsen melden 3.854 beroepsziekten in 2018
In 2018 zijn er 3.854 meldingen van beroepsziekten door 761 bedrijfsartsen
geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. De meest gemelde
beroepsziekten zijn psychische aandoeningen en aandoeningen aan het
houding- en bewegingsapparaat. Dit blijkt uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten
2019’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Coronel
Instituut voor Arbeid en Gezondheid van Amsterdam UMC, dat onlangs is
verschenen. Lees verder  

30e Heijermanslezing over werk en ziekte van Lyme en Q-koorts
Op vrijdag 8 november zal de dertigste Heijermanslezing plaatsvinden. De
bijeenkomst staat in het teken van de werkgebonden oorzaken en gevolgen
van de ziekte van Lyme en Q-koorts. De titel is Chronische
vermoeidheidsklachten na een infectie met de ziekte van Lyme en Q-koorts:
beroepsziekteregistratie als opmaat naar preventief beleid. Lees verder  

ziek van dat zij noodgedwongen
andere lessen moeten gaan
geven. Is hier sprake van een
beroepsziekte? Lees verder  

Agressie in de zorg
Een 35-jarige woonbegeleidster
van een gezinsvervangend
tehuis is aangevallen door een
agressieve bewoner met fysieke
en psychische klachten tot
gevolg. Bedrijfsongeval of
beroepsziekte? Lees verder  
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