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De NCvB-richtlijn voor PTSS was nodig toe aan een herziening en
update. In de afgelopen tijd is dit gebeurd. Henk van der Molen en
Pieter Coenen van het Amsterdam UMC hebben hiervoor een
literatuurreview gemaakt en een meta-analyse uitgevoerd naar de
effecten van arbeidsomstandigheden op het ontstaan van PTSS. Het
internationale artikel hierover is net verschenen.
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Verder is de richtlijn opnieuw ingedeeld conform het inmiddels bekende 6stappenplan en bestaat er tegenwoordig een Nederlandse vertaling van de
DSM-5. Lees verder  

Lange werkuren: weinig bewijs voor
depressie, wel slecht voor het hart
Te veel uren werken kan slecht zijn voor je gezondheid. In extreme
gevallen kun je er zelfs aan overlijden, iets wat in Japan met enige
regelmaat gebeurt en Karoshi wordt genoemd. Maar te lang werken
wordt ook in verband gebracht met mentale gezondheid. Het zou via
werkstress kunnen leiden tot bijvoorbeeld een depressie.
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In opdracht van de WHO (World Health Organization) en ILO (International
Labour Organization), is in een recent review van Regulies et al. (2021)
gekeken naar het effect van (te) veel uren werken en het risico op depressie.
Lees verder  

Peilstation Intensief Melden (PIM) wordt
nieuw leven ingeblazen
Het Peilstation Intensief Melden krijgt tien jaar na de start een nieuwe impuls.
PIM-artsen krijgen een ‘eigen’ nieuwsbrief en de bijeenkomsten gaan zich
nog meer toespitsen op de bespreking van een inhoudelijk onderwerp. Ook
wordt actief gezocht naar nieuwe deelnemers aan PIM. Lees verder  

COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg: de
nieuwste inzichten
Zijn er ervaringen of suggesties wat betreft aanvullende maatregelen rond
vaccinweigering? Wat zijn de laatste inzichten over langdurige klachten na
Covid en belastbaarheid voor werk? Hoe belangrijk is preventief testen bij
bedrijven nog als straks de meeste Nederlanders gevaccineerd zijn?
Arbeidsprofessionals vinden het antwoord op deze en andere relevante
vragen in de deze zomer verschenen update van de Kennisbrief COVID-19
en arbeidsgerelateerde zorg, die het NCvB samen met het RIVM publiceert.
Lees verder  

AEGL: blijf alert op beroepsgebonden
longaandoeningen
In 2020 hebben de centra van de Arbo Expert Groep Longaandoeningen
(AEGL) 27 arbeidsgebonden long- en luchtwegaandoeningen
gediagnosticeerd. De meeste patiënten waren mannen, namelijk 24. De
AEGL bestaat uit het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en

Specifieke inhoudelijke
vragen over werk en
gezondheid kunt u stellen
via de helpdesk van het
NCvB.   
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Is terugkeer in het werk nog
een optie voor de 62-jarige
docent techniek met
toenemende tinnituslast?
Lees verder  

Longaandoeningen (NKAL), de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) en de
afdeling longziekten van het Amsterdam UMC. Lees verder  

Cochrane Work leidt twee Cochrane
Reviews over asbest
Het in het Amsterdam UMC gevestigde Cochrane Work gaat twee reviews
leiden die antwoord moeten geven op de vraag wat het uiteindelijke effect is
van het wettelijke verbod op asbest. De financiering komt van het Italiaanse
Instituut voor Sociale Zekerheid INAIL. Lees verder  
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In 2020 zijn er 4.856 meldingen van
beroepsziekten, afkomstig van 738
bedrijfsartsen, geregistreerd door het
NCvB. De meest gemelde beroepsziekte in
2020 is COVID-19, ofwel besmetting met
het coronavirus in de werksituatie. Het
aantal nieuwe gevallen per 100.000
werknemers lag naar schatting op 128.
Maar ook beroepsgebonden psychische
aandoeningen (78 per 100.000) en
aandoeningen aan het houding- en
bewegingsapparaat (30 per 100.000) komen
veel voor. Lees verder  
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