Nieuwe oorzaken immunologisch
beroepsastma
Ieder jaar zijn er nieuwe
oorzaken van immunologisch
beroepsastma. Aan de meer dan
vierhonderd bekende allergenen
zijn de laatste jaren tien nieuwe
oorzaken toegevoegd, waarbij de
diagnose lege artes is gesteld.
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Naast de tien nieuwe oorzaken van immunologisch beroepsastma zijn
van acht bekende allergenen nieuwe toepassingen op een werkplek
beschreven. Lees verder

Nieuwe aanbevelingen voor
diagnostiek CTE op komst
Sinds de start van het Nederlandse
Solvent Team-project in 1997 zijn
er allerlei nationale en
internationale ontwikkelingen
geweest op het gebied van de
diagnostiek van Chronisch
Toxische Encefalopathie (CTE). Dat
vraagt om nieuwe aanbevelingen.
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In een nieuwe leidraad voor de diagnostiek gaan de Solvent Teams in
Amsterdam en Enschede in op deze ontwikkelingen en worden de
nieuwe inzichten in het beloop van CTE beschreven. Deze
aanbevelingen en inzichten worden binnenkort gepubliceerd. Lees
verder

Preventie van beroepsziekten, zaak
van meer partijen
De kennis van de directe oorzaken van beroepsziekten is gegroeid,
hoewel het kennisniveau per sector verschilt. Dat is een van de
conclusies van het beleidsonderzoek naar mogelijkheden voor
beleidsintensivering voor de preventie van beroepsziekten, dat Panteia
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Agenda
25 september 2015 NVKA
Congres, Rijndam
Revalidatiecentrum
Rotterdam. "Hoofd-zaken"
27 november 2015
Heijermanslezing: 20 jaar
NCvB en 10 jaar PMA. "Van
diagnose naar functioneren"
17 december 2015
Muntendam symposium,
KCVG, Eye Amsterdam
"Terug naar de toekomst"

Helpdesk
Specifieke inhoudelijke
vragen over werk en

en VHP in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid uitvoerden. Lees verder

gezondheid kunt u
stellen via de helpdesk
van het NCvB.

Occustat werkt aan nieuwe Europese
lijst beroepsziekten

Casus

De bestaande Europese lijst van beroepsziekten behoeft een update.
Daar komt bij dat de EU de afgelopen jaren is uitgebreid met een aantal
nieuwe lidstaten. Binnen het Europese project Occustat wordt daarom
gewerkt aan een nieuwe lijst van beroepsziekten. Op verzoek van SZW
vertegenwoordigt het NCvB Nederland in dit project. Lees verder

Evaluatie Heijermanslezingen
Bij iedere Heijermanslezing vragen wij de deelnemers een
evaluatieformulier in te vullen. Wat doet het NCvB ermee? Lees verder

Verschenen
Registratierichtlijnen ziekte van Lyme en Q-koorts
In het najaar verschijnen er twee nieuwe registratierichtlijnen, namelijk
voor de ziekte van Lyme en Q-koorts. De richtlijnen kunnen de
bedrijfsarts helpen in zijn afweging en maken het melden als
beroepsziekten gemakkelijker. Lees verder

Nierstenen als
beroepsziekte?
Kreeg een 42-jarige
medewerker van een
metaalbedrijf
nierstenenaanvallen door
het werken met zware
metalen, oplosmiddelen en
hoge temperaturen? Lees
verder

Spuitende buren
Kan het spuiten met
gewasbestrijdingsmiddelen
in een perenboomgaard
gevaarlijk zijn voor
medewerkers in een
aangrenzende
kersenboomgaard? Lees
verder
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