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Stelling

Als bedrijfsarts bent u altijd betrokken bij de RI&E!



Stelling

Bedrijfsarts gaat samen met andere preventisten de werkplek op!



Casus

• Je bent bedrijfsarts van een familiebedrijf, een 
groothandel laboratoriumbenodigdheden (80 
werknemers); het gaat goed met bedrijf.

• Laag verzuim (3%), in 2017 55 ziekmeldingen.
• Op spreekuur: 

– Overspannen accountmanager (met ontslag)
– Twee magazijnmedewerkers (inpakkers bij de 

rollerbank)
• Chronische rugklachten (terugkeer in werk, met aangepaste 

taken)
• Tennisarm rechts (voorgeschreven oefeningen lijken tot  nu 

toe tot herstel te hebben geleid)
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Wat doe je als bedrijfsarts?
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Preventie verkeersongevallen
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Herkennen van preventie mogelijkheden

Arbobeleidscyclus



Gegevensdragers in relatie tot arbobeleidscyclus



Gegevensdragers in relatie tot arbobeleidscyclus



Zes stappenplan voor beroepsziekten: NCvB

STAP Doel & Activiteit

1 Vaststellen aandoening/ziekte

2 Vaststellen relatie met werk

3 Vaststellen aard & niveau oorzakelijke blootstelling

4 Nagaan andere mogelijke verklaringen & rol individuele gevoeligheid

5 Concluderen & Melden

6 Preventieve maatregelen & Interventies inzetten én Evalueren



Stap Nul



Stap nul: Bronnen

• Bestaande RI&E klant (opstellen RI&E)

• Eerdere PMO/PAGO gegevens raadplegen.

• Beroepsziekte meldingen voorafgaande jaren: sociaal jaarverslag.

• Werkplekbezoek/werkplekonderzoek verslagen nagaan.

• Ziekteverzuim diagnosen nader bekijken.

• NCvB branche niveau: https://www.beroepsziekten.nl/sectoren-top-10-beroepsziekten

• NCvB beroepen niveau: https://www.beroepsziekten.nl/beroepen-index

• NCvB registratie richtlijnen raadplegen: 
https://www.beroepsziekten.nl/registratierichtlijnen

• Arbokennisdossiers: http://www.arbokennisnet.nl/kennisdossiers.html

• Arbokennis richtlijnen: http://www.arbokennisnet.nl/richtlijnen.html

• Arboportaal (SZW) gebruiken bij je werkplek bezoek t.b.v .fysieke & mentale belasting

• TNO site m.b.t wegwijzer fysieke belasting: https://www.fysiekebelasting.tno.nl/nl/

• Analyse indirectie risicofactoren.

• ICT of vakinhoudelijke afweging met je collegae.

• Consultatie PIM’er en/of HELPDESK NCvB

https://www.beroepsziekten.nl/sectoren-top-10-beroepsziekten
https://www.beroepsziekten.nl/beroepen-index
https://www.beroepsziekten.nl/registratierichtlijnen
http://www.arbokennisnet.nl/kennisdossiers.html
http://www.arbokennisnet.nl/richtlijnen.html
https://www.fysiekebelasting.tno.nl/nl/
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RI&E afdeling Rollerbank

Constateringen met prioriteiten 1 en 2:

• Het werktempo wordt bepaald door het aanbod aan producten

• Opslag oude dozen voor hergebruik rommelig

• Hulpmiddelen aanwezig onvoldoende gebruikt

• Lang staan, vooroverbuigen, armen heffen, repeterende 
handelingen





Richtlijn Epicondylitis D013

• Hanteren voorwerpen zwaarder 20kg ten minste 10 keer/werkdag 

• Bewegingen elleboog en/of pols > 2 keer/min en > 2 uur/werkdag  

• Houding elleboog in gestrekte positie minimaal 2 uur per werkdag 

• Houding onderarm > 40 graden pronatie/supinatie minimaal 2 uur 
per werkdag



Beroepsziekte?

• Interventie

– Bronaanpak en/of Organisatorische maatregelen

– Houding en gedrag

– Persoonlijke kwetsbaarheid

• Preventie

– Rol bedrijfsarts?



Wat draag je vanaf nu méér bij als bedrijfsarts?



Afhaalboodschappen

• Volgende week pak ik de RI&E en check de paragraaf 
beroepsziekten.

• Volgende week ga ik een afspraak maken met de 
preventiemedewerker om stap 0 te nemen.


