Zes stappenplan
beroepsziekten pakt goed uit
Het nieuwe zes-stappenplan
voor bedrijfsartsen voor het
signaleren, diagnosticeren,
melden en preventie van
beroepsziekten is positief uit
een eerste evaluatie gekomen.
Dit blijkt uit een onlangs
verschenen evaluatierapport.
Foto: RGB stock photo

Het NCvB breidde het stappenplan niet alleen uit met een extra
preventiestap, maar slaagde er ook in de gebruiksvriendelijkheid te
vergroten. Bedrijfsartsen die het stappenplan testten, konden hun
beoordeling van beroepsziekten beter onderbouwen en zij ondernamen
daarop volgend meer preventieve activiteiten. Lees verder

Preventief zorgen voor
zorgpersoneel
Door meer aandacht te besteden
aan gezondheidsrisico's tijdens de
opleiding en door
verpleegkundigen en paramedici te
laten deelnemen aan Preventief
Medisch Onderzoek, kan de
preventieve gezondheidszorg voor
zorgpersoneel worden verbeterd.
Foto: RGB stock photo

Tot deze conclusie kwam dr. Sarah Ketelaar in haar promotieonderzoek
'Caring for healthcare professionals: improving prevention in
occupational healthcare' dat zij op 5 november bij de UvA/AMC
verdedigde. Lees verder

Evidence-based werken en terugkeer
na hersenletsel
Diverse proefschriften richten zich op beroepsziekten. In deze
nieuwsbrief lichten we er twee uit van promovendi die komende maand
hun proefschrift verdedigen. Judith van Velzen deed onderzoek naar de
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terugkeer naar werk na niet-aangeboren hersenletsel. Rob Kok
beschrijft in zijn proefschrift hoe verzekeringsartsen meer
evidence-based kunnen werken. Lees verder

Kwaliteitsbureau NVAB viert 10 –jarig
bestaan
Op 23 oktober 2014 vierde de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en
Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) het 10-jarig bestaan van haar
Kwaliteitsbureau met het jubileumsymposium 'Gender sensitieve
bedrijfsgeneeskunde leidt tot betere zorg'. Lees verder

Ziek door Zeswaardig Chroom?
Zeswaardig chroom is recent veel in het nieuws en dat leidt in
uiteenlopende werksituaties tot vragen en onrust. Het NCvB publiceerde
een TOXFaq met informatie om hiermee aan de slag te gaan. Lees
verder

nieuwe hoogleraar
arbeidsdermatologie
20-21 maart 2015 Congres
Physician Health in
Barcelona

Helpdesk
Specifieke inhoudelijke
vragen over werk en
gezondheid kunt u
stellen via de helpdesk
van het NCvB.

Casus
Jachtbouwer met
trombose
Een 41-jarige jachtbouwer
heeft pijn en een zwelling in
zijn kuit. Ligt de oorzaak op
het werk? Lees verder

Verschenen
SER-advies: opsporen en melden van beroepsziekten
In september 2014 presenteerde de SER het langverwachte rapport
over de toekomst van arbeidsgerelateerde zorg. Een deel van dit
SER-advies is gericht op het opsporen en melden van beroepsziekten.
Lees verder

Beroepsziekten in Cijfers 2014 en Arbobalans
Beroepsziekten in Cijfers (BIC) 2014 is gepubliceerd. Hierin geeft het
NCvB een overzicht van het voorkomen van de diverse beroepsziekten
en de ontwikkelingen in het vakgebied. Ook verschijnt binnenkort de
Arbobalans met daarin een hoofdstuk over beroepszieken. Lees verder
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