
Irritatief beroepsastma
opgenomen in nieuwe
registratierichtlijn

 Beroepsastma wordt niet alleen
veroorzaakt door blootstelling
aan allergenen of irriterende
stoffen op de werkplek maar kan
ook ontstaan door herhaalde
blootstelling aan
luchtwegprikkelende stoffen op
de werkplek. Dit nieuwe inzicht
over irritatief beroepsastma is
verwerkt in de net verschenen
nieuwe registratierichtlijn
werkgerelateerd astma.

Foto: Ontario Lung Association 2009

Deze NCvB registratierichtlijn werkgerelateerd astma komt in de plaats
van de NCvB registratierichtlijn beroepsastma. De nieuwe
registratierichtlijn beschrijft zowel de verschillende vormen van
beroepsastma als van door het werk verergerend astma. Lees verder  

Afscheid van een bevlogen
werkplekverbeteraar

 De arbeidsomstandigheden
verbeteren, dat was 33 jaar de
missie van Harry Stinis. Eerst als
bedrijfsarts bij de GGD, toen als
geneeskundig inspecteur bij de
Arbeidsinspectie en uiteindelijk als
infectieziektespecialist en
grondlegger van de website
kennissysteem infectieziekten en
arbeid (KIZA) bij het NCvB. Een
afscheidsinterview met een
conceptueel denker. 'De basis van
alles is kennis.'

Foto: NCvB

Wie met Harry Stinis praat over beroepsziekte hoort al snel het hele
universum langskomen. Om net zo makkelijk weer recht in de praktijk
van alledag te belanden. Want Stinis weet als geen ander waarover hij
het heeft. Lees verder  
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Richtlijn zoönotische infectie in de
maak
Met een registratierichtlijn zoönotische infectie wil het NCvB de
bedrijfsarts handvatten aanreiken om te kunnen beoordelen of er wel of
niet sprake is van een beroepsziekte. De nieuwe richtlijn verschijnt dit
jaar. Lees verder  

Verschenen
Op naar een nieuwe aanpak van werknemerscompensatie
Een nieuw systeem voor het verhalen van schade bij arbeidsongevallen
en ziekten zou een preventieve werking moeten hebben. Wim Eshuis
doet in zijn proefschrift verslag van een onderzoek naar de preventieve
werking van vier verschillende systemen van werknemerscompensatie.
Lees verder  

Naar betere arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen
Patricia Dekkers-Sánchez, verzekeringsarts, ontwikkelde in haar
promotieonderzoek een instrument waarmee de kwaliteit van
arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen kan verbeteren. Lees verder  

Geef arbeidsparticipatie meer aandacht
De scheiding tussen bedrijfsgezondheidszorg en de curatieve
zorgsector met een verschillende financiering leidt er toe dat er minder
en vaak te laat arbeidsgerelateerde zorg wordt geleverd. Nederland laat
hier kansen liggen. Dit stellen Paul Kuijer, Coen van Bennekom en
Monique Frings-Dresen in een opiniebijdrage die werd gepubliceerd in
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Lees verder  

stellen via de helpdesk
van het NCvB.   

Casus
Benauwd van de afwas
Zijn de respiratoire klachten
en koorts van de
keukenhulp veroorzaakt
door het schoonspuiten van
de afvoer van de
afwasmachine? Lees
verder  

Koppensneller met
handklachten
Kan het koppensnellen van
betonnen funderingspalen
leiden tot de ziekte van
Dupuytren? Lees verder  
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Wij horen graag wat u vindt van
deze nieuwsbrief. Schrijf naar
ncvb@amc.uva.nl

  
Stel uw vraag of geef uw
suggesties door aan de redactie 

  
Volg ons op

 

Beroepsziekten Actueel is de
driemaandelijkse nieuwsbrief
van het NCvB 

  
Deze nieuwsbrief is gestuurd
door ncvb@amc.uva.nl

  
Als u de nieuwsbrief niet
langer wilt ontvangen, kunt u
hier uw unsubscribe

Alle nieuwsbrieven zijn online te
zien op www.beroepsziekten.nl 

  
Kent u iemand die ook interesse
kan hebben in deze nieuwsbrief?
stuur door
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