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Een gebrekkige samenwerking tussen arbeidshygiënist en bedrijfsarts
belemmert het implementeren van preventieve maatregelen op het
gebied van schadelijke stoffen. Als een bedrijfsarts actief
gezondheidsklachten vroeg signaleert is dat een bevorderende factor.
Dat zijn enkele uitkomsten van een NCvB-onderzoek in het kader van
de overheidscampagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’.
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Het doel van het onderzoek, dat werd uitgevoerd in de sectoren bouw,
installatiebranche en overig MKB, was om meer inzicht te krijgen in de
signalering en preventie van beroepsgebonden huid- en
luchtwegaandoeningen als COPD, astma en contacteczeem. Het onderzoek
is afgelopen maand afgerond en de eerste resultaten zijn bekend. Lees
verder
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Agenda
Uitvoeren biologische monitoring vergt
denkwerk vooraf

14 mei 2020
Bedrijfsgeneeskundige dagen
14 en 15 mei 2020

Om zicht te krijgen op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in het
werk wordt biologische monitoring in Nederland nog maar
mondjesmaat toegepast. Maar waar dat gebeurt, roept het vaak
onverwachte vragen en problemen op. Biologische monitoring kent
voordelen maar de organisatie ervan is gecompliceerd.

17 juni 2020
Congres European Society of
Contact Dermatitis,
Amsterdam 17-20 juni 2020

Helpdesk
Specifieke inhoudelijke
vragen over werk en
gezondheid kunt u stellen
via de helpdesk van het
NCvB.
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Daarom een korte introductie van het nut en de valkuilen van biologische
monitoring. Want een goed programma vergt voorbereiding en
samenwerking. Lees verder

Een werknemer in de tuinbouw
heeft de ziekte van Parkinson.
Ligt de oorzaak in het vroegere
werken met Roundup? Lees

verder

Nieuw model voor schatting huidopname
ethanol
Draagt huidopname bij aan de totale opname van ethanol, bijvoorbeeld in
handalcohol? En kan daardoor de grenswaarde voor blootstelling via de
longen van 260 mg/m3 worden overschreven? Het Europese Agentschap
voor Chemische stoffen (ECHA) heeft een model ontwikkeld waarmee de
huidopname van ethanol geschat kan worden. Lees verder

Lezersonderzoek: jaarrapportages NCvB
gewaardeerd
Een dikke 7,5. Dat rapportcijfer krijgt het NCvB in een onlangs gehouden
lezersonderzoek naar de jaarrapportage die afwisselend in gedrukte en
digitale vorm, naar geïnteresseerden wordt gestuurd. Het uitgebreidere,
gedrukte “Beroepsziekte in Cijfers” scoort een 7,7, de digitale versie
“Kerncijfers Beroepsziekten” een 7,6. Lees verder

Satelliet van Cochrane Work richt zich op
evidence rond werkparticipatie
In het AMC is in het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid in
Amsterdam een satelliet van “Cochrane Work” opgericht die zich specifiek
richt op interventies en uitkomsten op het gebied van arbeidsparticipatie.
Meer dan 120 verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, onderzoekers en
beleidsmakers woonden op 6 september het inaugurele symposium bij. Lees
verder

Verschenen
Betere arbeidsrevalidatie voor mensen met chronische pijn aan
het bewegingsapparaat
Het aanbieden van één gestandaardiseerd arbeidsrevalidatieprogramma voor
alle werknemers met chronische pijn aan het bewegingsapparaat is niet
nuttig. De behandeling kan beter gepersonaliseerd worden door middel van
flexibele en op maat gemaakte arbeidsrevalidatie. Dit is een van de
conclusies uit het proefschrift ‘Quality improvement of vocational rehabilitation
in patients with chronic musculoskeletal pain and reduced work participation‘
waarop Timo Beemster 29 augustus 2019 promoveerde. Lees verder

Werkgerelateerde interventie bij gastro-intestinale kanker effectief
Een op maat gemaakte werkgerelateerde interventie bij patiënten met gastrointestinale kanker is zowel positief als haalbaar. Een bedrijfsarts consulent
(BACO) kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Tot deze conclusies
komt Anne-Claire Zaman in het proefschrift ‘Tailored work-related support for
patients with gastrointestinal cancer. Development and evaluation of an early
intervention in clinical practice’ waarop zij 5 december promoveerde. Lees
verder
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