Coronel Instituut levert bijdrage
aan wereldwijde schatting impact
werk op gezondheid
Het Coronel Instituut heeft als WHO Collaborating Centre in
Occupational Health de leiding genomen in twee systematische reviews
die bijdragen aan een onderbouwde schatting van de impact die werk
wereldwijd op de gezondheid heeft.
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De World Health Organization (WHO) en de International Labour
Organization (ILO) benaderden voor dit ‘Work-related Burden of Disease and
Injury’ project in 2017 wereldwijd zo’n 250 experts en verscheidene instituten.
Het project dat begin 2021 werd afgerond leidde tot drie publicaties vanuit het
Coronel Instituut. Lees verder  
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Zoom-moeheid: Waarom videovergaderen zo uitputtend is
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In 2020 is door de COVID-19 pandemie in het werk veel veranderd.
Vooral de dringende noodzaak voor veel werknemers om vanuit huis te
werken zorgt ervoor dat de werkdagen zich inmiddels grotendeels
online afspelen. Veel van de gebruikelijk vergaderingen en
bijeenkomsten zijn vervangen door virtuele ontmoetingen via een van
de vele online kanalen die tot onze beschikking staan.
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Uit onderzoek blijkt dat veel mensen video-vergaderen prettig vinden omdat
het minder tijd kost en meer efficiënt is dan de ‘normale’ vergaderingen
waarbij iedereen in dezelfde ruimte aanwezig is. Maar er kleven ook nadelen
aan de virtuele ontmoetingen. Zo blijkt het opvallend vermoeiend. Lees
verder  

Nieuwe beroepsziekteregistratierichtlijn
‘tenniselleboog’ op komst
Binnenkort verschijnt een herziene versie van de
beroepsziekteregistratierichtlijn ‘tenniselleboog’. Een systematische
literatuurstudie voor een bachelor thesis van een geneeskundestudent ging
hieraan vooraf. Lees verder  

Nieuwe impuls voor PIM
Het NCvB wil tien jaar na de start het succesvolle Project Intensief Melden
(PIM) een extra impuls geven. Een projectgroep buigt zich over mogelijke
verbeteringen. Bedrijfsartsen wordt gevraagd zich aan te sluiten zodat het
aantal deelnemers en daarmee de waarde van het project nog verder stijgt.
Lees verder  

‘Telepressure’ bij thuiswerk kan leiden tot
beroepsziekte
Met de toename van het thuiswerken door corona heeft een toenemend
aantal werknemers te maken met het vervagen van grenzen tussen werk en
privé. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot het gevoel altijd snel te moeten
reageren op digitale berichten (telepressure). In de coronaperiode zijn tot half
februari 34 meldingen van beroepsziekten geregistreerd met thuiswerken als
risicofactor. Lees verder  

Verschenen
Arbobalans 2020
Ruim 135.000 werknemers hadden naar eigen zeggen in 2019 te kampen
met psychische beroepsziekten, zo blijkt uit de Arbobalans 2020 waaraan ook
het NCvB heeft bijgedragen. Het is daarmee de meest genoemde
beroepsziekte, gevolgd door beroeps¬ziekten van het bewegingsapparaat
(114.000). De kosten voor beroepsziekten zijn verdubbeld sinds 2014 en
bedroegen in 2018 2,5 miljard euro. Lees verder  
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