Trends in beroepsziekten
Europees vergeleken
Voor de eerste keer is binnen
Europa een vergelijking van
trends in beroepsziekten
gemaakt. Het gaat hierbij om
trends in de incidentie van vijf
werkgebonden aandoeningen in
tien Europese landen tussen
2000 en 2012.
Jill Stocks presenting the results at the COST Modernet
meeting in Zaragoza (Foto van Louise Hussey)

De trends bleken consistent met een positieve impact van Europese
initiatieven gericht op vermindering van voor astma en contacteczeem
relevante blootstellingen. Lees verder

Aandacht voor beroepsgebonden
huidkanker in Nederland blijft
achter
Aandacht voor huidkanker door
blootstelling in het werk ontbreekt
volledig tijdens de komende derde
Nederlandse huidkankerdag. Een
opmerkelijke discrepantie ten
opzichte van andere landen in
Europa.
Foto: RGB stock photo

Zo kennen diverse landen specifieke wetgeving rondom huidkanker en
is in Duitsland het spinocellulair carcinoom erkend als beroepsziekte.
Lees verder

Heijermanslezing: werken vóór en
tijdens de zwangerschap
De 20e Heijermanslezing (28 november 2014) was de tweede die gewijd
was aan zwangerschap en werk, tien jaar na de eerste. Het doel was de
balans op te maken, te laten zien waar we nu staan en welke
ontwikkelingen er voor de komende tijd worden verwacht. Er werden
diverse tools besproken die professionals kunnen gebruiken om de
zwangere vrouwen en stellen met kinderwens te adviseren over de
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arbeidsomstandigheden vóór en gedurende de zwangerschap. Lees

Helpdesk

verder

Verschenen
Gebruik preventiehulpmiddelen in de bouw
Zijn hulpmiddelen voor de preventie van werkgerelateerde lichamelijke
klachten binnen de bouw niet effectief voor het verminderen van de
lichamelijke belasting? Of worden ze door bouwvakkers niet gebruikt?
Steven Visser keek naar deze mogelijke verklaringen voor het hoog
blijvende percentage bouwvakkers dat het werken in de bouw als zwaar
ervaart. Lees verder
Fitter in de cockpit
Op 6 februari 2015 promoveerde Alwin van Drongelen aan de Vrije
Universiteit op een proefschrift over gezondheidsaspecten van
onregelmatige werktijden in de luchtvaartmaatschappij en de
mogelijkheden voor preventie. Hij onderzocht onder meer een
interventie waardoor piloten minder last hebben van onregelmatige
werktijden en vermoeidheidsklachten. Lees verder
Gids voor veilig werken met nanodeeltjes
De Europese Commissie heeft een 'Guidance' document gepubliceerd
over het veilig gebruik van nano-materialen op het werk. Er is zowel
voor werknemers als voor werkgevers en arboprofessionals een gids
beschikbaar. Lees verder

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

Casus
Twijfelende bedrijfsarts
Een medewerker dringt bij
zijn bedrijfsarts aan op het
melden van een
beroepsziekte, maar de arts
twijfelt. Wat te doen? Lees
verder

Managersoog revisited?
Druk werk en veel
vliegreizen. Kan dat de
oorzaak zijn van de
unilaterale centrale sereuze
chorioretinopathie bij een
43-jarige directeur? Lees
verder

Een assembleur met het
syndroom van PagetSchrötter
Een 33-jarige vrouw
ontwikkelde trombose in de
rechter vena subclavia. Is
het handmatig maken van
raambekledingsproducten
de oorzaak? Lees verder
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