“Forensische” Arbeidshygiëne
Landelijke Contactbijeenkomst NVvA
5 oktober 2017
MeetingDistrict, Blokhoeve 2a, 3438 LC Nieuwegein
E. valt in korte tijd heel erg af en belandt via de huisarts bij de internist. Deze stelt de
diagnose non-hodgkin lymfoom. E. wordt door de behandeling erg ziek en bezoekt het
verzuimspreekuur van de bedrijfsarts. In eerste instantie haalt die de standaardaanpak
verzuimbegeleiding van het bedrijf uit de kast. E. blijkt bij een hoveniersbedrijf te werken en
de bedrijfsarts vraagt zich af of er mogelijk een oorzaak in het werk kan liggen voor deze
ziekte?
Vaak is de oorzaak in het werk van een kwaadaardige aandoening niet zo eenduidig vast te
stellen of zelfs maar aannemelijk te maken. Zeker als de werksituatie of arbeidshistorie niet
of onvoldoende duidelijk is. En als iemand kanker krijgt, kunnen andere initiërende factoren
meer samenhangen met de persoon of diens privé-omgeving. Oorzaak en gevolg kunnen
wellicht in theorie bestaan maar in een individuele casus lastig aannemelijk te maken.
Bedrijfsarts en werkplekdeskundigen kunnen daarin samenwerken. Obstakel: de toegang tot
de werkplek voor bedrijfsartsen is nu wettelijk geregeld maar voor de werkplekdeskundigen
niet. Is een verlengde arm constructie dan een mogelijkheid zoals die in de medische sector
gebruikelijk is? En waarvoor ben je dan bekwaam en bevoegd? Hoe pak je het “recherchewerk” aan en welke informatie deel je met elkaar?
Mogelijk kunnen we daarover iets leren van het echte rechercheren? Bij een misdrijf waarbij
zwaar lichamelijk letsel of zelfs dood aan de orde is, dienen voor oorzaak en gevolg wettelijk
en overtuigend bewijs te worden aangeleverd. Hoe breng je die twee bij elkaar en hoe breng
je slachtoffer en dader bij elkaar? In dergelijke zaken werken rechercheur en forensisch arts
nauw samen. Hoe doen ze dat? Hoe gebruiken ze elkaars expertise? Hoe voorkom je
tunnelvisie? Hoe communiceer je met elkaar?
Ziehier de achtergronden van het thema van de LCB van 5 oktober.
Programma:
13:00 uur
Inloop met koffie en registratie
13:15 uur
Mededelingen bestuur NVvA
13:30 uur
Casus: Andre Spooren; rechercheur (Nationale Politie) en Erik Stigter, o.a.
bedrijfsarts en forensisch arts (iSZW, NKAL, Julius Centrum, GGD)
14:30 uur
Pauze
15:00 uur
Het handelingspallet van de bedrijfsarts aan de hand van casuïstiek; Rik
Menting, bedrijfsarts (De Bedrijfs poli en PreventPartner)
15:30 uur
Het recherchewerk van een arbeidshygiënist; Remko Houba arbeidshygiënist
(NKAL en PreventPartner)
16:00 uur
Geleerde lessen – discussie
16:30 uur
Napraten en netwerken
17:00 uur
Afsluiting

