
“Het melden van beroepsziekten
blijft een aandachtspunt”

 Hoe gaat een groot ziekenhuis als het
AMC in Amsterdam om met
beroepsziekten? Welke beroepsrisico’s
zijn er en hoe wordt de preventie
aangepakt? Kan het AMC met de zesde
stap van het stappenplan van het NCvB
uit de voeten?

[Foto Gerard Frijstein]

Wat kan er beter? We vroegen het bedrijfsarts en hoofd Arbogroep AMC
Gerard Frijstein die al ruim 20 jaar in het ziekenhuis werkt. Lees verder  

“Neem Idiopathic Environmental
Intolerances (IEI) serieus”

 Huid- en slijmvliesklachten worden in
Scandinavië toenemend toegeschreven
aan externe factoren in de
(werk)omgeving, zonder dat de oorzaak
duidelijk is. Ook in Nederland neemt de
aandacht toe voor deze Idiopathic
Environmental Intolerances (IEI).

[Bron: rgbstock.com]

Dit stelt drs. Jan Bakker, klinisch arbeidsgeneeskundige van de Polikliniek
Mens en Arbeid AMC en het ArbeidsDermatologisch Centrum VUmc
Amsterdam. “Het is belangrijk dat bedrijfsartsen de klachten serieus nemen
en voldoende kennis in huis hebben of kunnen inschakelen om tot een goede
diagnose en oplossing te komen.” Lees verder  

Amsterdamse Conferentie lanceert
EU Roadmap on Carcinogens
Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie vond van 23
– 25 mei 2016 in Amsterdam de conferentie 'Preventing work-related cancer -
conference on carcinogens’ plaats. Hiervoor waren een kleine 300
deelnemers uit binnen- en buitenland uitgenodigd: onderzoekers,
beleidsmakers, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en
politici. Zij wisselden tijdens de driedaagse conferentie informatie en best-
practices uit. De conferentie was sterk interactief opgezet met veel ruimte
voor discussie. Namens het NCvB namen Henk van der Molen en Annet
Lenderink deel. Lees verder  
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Verkenning van het vóórkomen van
beroepsziekten bij het spoor
Het NCvB is geïnteresseerd in het vóórkomen van beroepsziekten in
bepaalde sectoren. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de meldingen van
beroepsziekten in de agrarische sector en is enige tijd geleden het Peil
Station Intensief Melden in de Scheepvaart (PIM-schip) opgericht. Omdat de
interesse was gewekt, is gezocht naar informatie over de incidentie van
beroepsziekten bij het spoor. Lees verder  

Verschenen
Van vroegpensioen tot werken na pensioen
Een toenemend aantal oudere werknemers met chronische
gezondheidsklachten, het toenemende beroep dat op oudere werknemers
wordt gedaan om mantelzorg te verlenen en de toenemende flexibilisering
van de arbeidsmarkt. Dat zijn drie toekomstige trends die Astrid de Wind in
haar proefschrift beschrijft. Lees verder  

Duurzame inzetbaarheid van werknemers in de vleesindustrie niet
aantoonbaar verbeterd door gezondheidsprogramma
Invoering van het Preventief Medisch Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid
(PMO-DI) leidde bij de grootste vleesverwerker van Nederland niet tot
significante verbeteringen in de duurzame inzetbaarheid van werknemers
noch tot minder kosten voor de werkgever. Dit concludeert
bewegingswetenschapper Berry van Holland in zijn promotieonderzoek. Lees
verder  

Casus
Nervus ulnaris
neuropathie door
‘slimmer werken’
Een medewerker kampt met
gevoelsstoornissen en pijn in
beide handen. Een gevolg
van het ingestelde ‘slimmer
werken’ op laptops? Lees
verder  
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