Nieuwsbrief beroepslongziekten en arbocuratieve samenwerking
Save the date: 28 april symposium ivm Workers' Memorial Day
FNV organiseert in samenwerking met FNV Bureau Beroepsziekten en de Stichting Arbeidsongevallen
op 28 april een symposium in het kader van 50 jaar Workers’ Memorial Day. Elk jaar op 28 april is het
Workers’ Memorial Day. Dit is de internationale dag waarop we werknemers herdenken die zijn
overleden door een bedrijfsongeval of een beroepsziekte. Een van de sprekers is Stan
Kaatee, directeur-generaal werk SZW, die nader zal ingaan op de uitwerking van het rapport van de
commissie Heerts.
Programma en aanmelden: link
Rapport ‘Beroepsziekten in beeld’
Het rapport 'Beroepsziekten in beeld' gepubliceerd. Dit rapport biedt een compleet beeld over
het ontstaan van beroeps(long) ziekten, de knelpunten die er zijn, en welke actoren hier een rol in
spelen. Van signalering tot aan preventie is er nog veel terrein te winnen. Dit vergt een aanpak bij
meerdere stakeholders. In deel II zijn bijdragen te vinden van ca 30 deskundigen. In deel I van het
rapport zijn alle bijdragen gebundeld tot een overkoepelend beeld.
Meer informatie en downloaden: link
NFK Politiek Café Kanker & Werk
Op 16 februari 2021 werd er tijdens het online NFK Politiek Café Kanker & Werk, door
vertegenwoordigers van zorg- en arbeidsorganisaties en Kamerleden van diverse politieke partijen
gepraat over het belang van klinisch arbeidsgeneeskundige zorg voor werkenden met of na kanker.
De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) vindt het belangrijk dat werk vanaf
de diagnose wordt meegenomen in het gehele behandeltraject, als behandeldoel én als medicijn. De
koepel van 19 kankerpatiëntenorganisaties pleit daarom voor het overbruggen van de kloof tussen
zorg en arbeid. Deelnemers aan de online paneldiscussie waren o.a. Steven van Weyenberg (D66),
Joba van den Berg (CDA), Paul Smeulders (GroenLinks), Anthony Stigter (beleidssecretaris
gezondheidszorg & arbeidsmarkt, VNO-NCW), Roel Masselink (belangenbehartiger NFK), Jourik
Gietema (voorzitter Taskforce Cancer Survivorship care), Desiree Dona (klinisch
arbeidsgeneeskundige oncologie Radboudumc) en Jan Roelevink en Marion Claes
(ervaringsdeskundigen).
Meer lezen?: link
Uitzending Ziek door werk van Pointer (KRO-NCRV)
Moeten we in Nederland toe naar een ander systeem waarbij mensen met een beroepsziekte sneller
duidelijkheid krijgen? Dat is de vraag die wordt gesteld in de aflevering Ziek door werk van Pointer
(KRO-NCRV). In deze aflevering komt onder meer long patiënt Jaco van Heijst aan het woord: hij
werd ziek door zijn werk en vertelt in Ziek door werk zijn indrukwekkende verhaal.
Terugkijken?: link
Rapport Panteia “Adequate zorginfrastructuur zzp’ers ontbreekt en te weinig aandacht voor
preventie”
Met subsidie van het Instituut Gak heeft Panteia een onderzoek verricht naar de behoefte aan, en
het gebruik van arbeidsgerelateerde zorg onder zzp’ers en naar mogelijkheden de toegang tot deze
zorg voor hen te verbeteren. In haar advies over de toekomstige inrichting van het stelsel van
arbeidsgerelateerde zorg constateerde de SER in 2014 dat voor de omvangrijke en groeiende groep
van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een structurele toegang tot arbeidsgerelateerde zorg
ontbreekt. Op dit moment bestaan deze knelpunten nog steeds. Panteia stelde op basis van vele
interviews met zzp’ers, diverse betrokken stakeholders, en individuele arbodienstverleners,
bedrijfsartsen, huisartsen en verzekeraars drie beleidsopties op om de toegankelijkheid van

arbeidsgerelateerde zorg en de aandacht voor preventie voor zzp’ers te verbeteren. Verder
lezen: link
Infographic folder voor ZZP-ers
Met inbreng van bedrijfsartsen heeft Panteia een infographic-folder voor ZZP'ers gemaakt. Daarin
vinden zij wat zij zelf kunnen doen om gezondheidsproblemen te voorkomen, maar ook wat ze
kunnen doen wanneer zij (werkgerelateerde) klachten hebben. Meer info: link
‘Hoe zit dat nou?’ zin en onzin van alledaagse gevaren
Op een verhalende, leuke manier meer te weten komen over gevaarlijke stoffen? Tamara Onos
(arbeidshygiënist) schreef eerder al ‘Onder Invloed’ een spannende thriller waarin gevaarlijke stoffen
een belangrijke rol spelen. Ook haar nieuwste bundel is te verkrijgen. ‘Hoe zit dat nou?’ gaat over de
zin en onzin van alledaagse gevaren: een bundel met luchtige, korte verhalen die vlot weglezen,
vermakelijk en tegelijkertijd informatief. Maken we ons druk terwijl dat eigenlijk niet nodig is of
trotseren we fluitend gevaren, simpelweg omdat we ze niet herkennen. Maar hoe bepaal je dat nou?
Wat is relevant en wat niet? Dit boek legt het uit: meer info en bestellen

