Huid- en luchtwegaandoeningen
door schadelijke stoffen beter
opsporen
Multidisciplinaire samenwerking tussen arboprofessionals is belangrijk
voor de preventie van aandoeningen veroorzaakt door
beroepsgebonden blootstelling aan schadelijke stoffen. Dat is een van
de conclusies uit het recente onderzoeksrapport van het NCvB-project
‘Signalering en preventie van huid- en luchtwegaandoeningen
veroorzaakt door schadelijke stoffen’.
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Het doel van het project is de kwaliteit van de signalering en preventie van
deze beroepsziekten te verbeteren. Hiervoor is een geprotocolleerde
werkwijze ontwikkeld die bedrijfsartsen kan helpen om de
beroepsgebondenheid van COPD, astma en contacteczeem vast te stellen.
De aanpak is specifiek voor de sectoren bouw, installatiebranche en (overig)
MKB. Lees verder  
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Burn-out door kantoortuinen
Het werken in kantoortuinen is geen algemeen geaccepteerde
risicofactor voor een burn-out. Dit meldt het NCvB aan een journalist
van het televisieprogramma De Monitor (KRO/NCRV). De redactie van
dat programma doet onderzoek naar het werken in kantoortuinen. De
journaliste vroeg via de helpdesk hoeveel beroepsziektemeldingen
veroorzaakt worden door het werken in kantoortuinen.

Congres European Society of
Contact Dermatitis,
Amsterdam 14 - 16 december
2020

Helpdesk
Specifieke inhoudelijke
vragen over werk en
gezondheid kunt u stellen
via de helpdesk van het
NCvB.   
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De journalist sprak hierover met Bas Sorgdrager van het NCvB. Een
weergave van dit gesprek, dat ondermeer ging over het werken in
kantoortuinen door slechthorenden, is te lezen op de website van Monitor.
Lees verder  

Meer grip op kniebelastend werk
De noodzaak om grip te krijgen op kniebelastend werk neemt snel toe.
Steeds meer werkgerelateerd ziekteverzuim wordt veroorzaakt door
artrose van de knie. In 2025 zal artrose van de knie (gonartrose) in de
top 3 staan van veroorzakers van de werkgerelateerde ziektelast in
Nederland met een geschatte toename met 78% ten opzichte van 2013
(TNO, Arbobalans 2016).
Het totale aantal zogenaamde Disability Adjusted Life Years (DALY’s) door
knieartrose bij de werkzame en gepensioneerde beroepsbevolking bedraagt
dan 24.600 DALY’s. Dat is meer dan rugklachten met 23.100 DALY’s en net
minder dan burn-out met 24.700 DALY’s. Lees verder  

Het nut van interventies op de werkplek bij
beroepsastma
Zowel stoppen van blootstelling als vermindering van blootstelling kan
astmasymptomen verbeteren in vergelijking met voortdurende blootstelling.
Dat blijkt uit een recente update van de Cochrane review uit 2011. Vijf
artikelen zijn toegevoegd aan het literatuuronderzoek en de huidige review is

Een 64-jarige man uit de
Dominicaanse Republiek
belandt met kanker op de
eerste hulp. Is zijn werk in de
landbouw met het
bestrijdingsmiddel fungicide
captan de oorzaak? Lees

verder  

nu gebaseerd op 26 studies met in totaal 1.695 deelnemers. Het geeft
antwoord op de vraag: Wat is het bewijs voor de effectiviteit van interventies
op de werkplek bij werknemers met een beroepsastma? Lees verder  

Verschenen
Niet aangeboren hersenletsel en werkparticipatie
Welke factoren, aspecten en bijkomende psychische problemen zijn relevant
in verband met terugkeer naar werk van patiënten met niet aangeboren
hersenletsel (NAH)? En welke interventies zijn effectief voor de bevordering
van terugkeer naar werk? Deze onderzoeksvragen beantwoord Birgit Donker
in haar proefschrift Acquired brain injury and work participation.
Lees verder  
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