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Beroepsziekten
De aanpak van beroepsziekten kan veel beter, dat stelde Remko Houba op het
jaarlijkse congres van de Arbeidshygiëne in maart. Houba "In de aanpak van ongevallen hebben we gezien hoeveel effect gedegen onderzoek naar de oorzaken
kan hebben. Deze aanpak zouden we ook veel meer moeten toepassen in de
strijd tegen beroepsziekten".
Nog geen eeuw geleden vonden we het heel normaal dat er dagelijks meerdere
mensen op het werk verongelukten. Het hoorde er nu eenmaal bij. Tegenwoordig
is dit niet meer normaal en geaccepteerd en komt het ook nog nauwelijks voor.
Maar waarom vinden we het nog altijd wel heel normaal dat er elke dag 3 mensen
een beroepsziekte krijgen? Het hoort er nu eenmaal bij, lijkt het. Dit is anno 2015
een schokkende gedachte.

Oorzaken?
De meeste beroepsziekten worden veroorzaakt door psychosociale factoren of
door toxische stoffen. PreventPartner breekt een lans voor meer aandacht en
meer samenwerking in de preventie van beroepsziekte
Meer lezen? Klik hier voor de volledige presentatie van Remko Houba, of onze
artikelen over beroepsziekten.

PMO training voor
bedrijfsartsen
Op 14 september is de volgende PMO training voor bedrijfsartsen gepland.
Klik hier voor meer informatie. Onze training in april is
door deelnemers gewaar-

deerd met een 8.
Het Expertise Centrum
Toxicologie wordt in toenemende mate gevonden door
onze klanten. Er is vooral
sprake van vragen op het
gebied van nanotechnologie,
biologische monitoring,
chemical risk assessment en

biologische monitoring.
Kijk op onze website voor meer info

PreventPartner
Vanuit onze visie realiseren wij optimale
prestaties en een duurzame bedrijfsvoering in
organisaties door het
creëren van gezonde
en veilige werkomstandigheden

Dag van de Preventie
16 juni
kom naar onze sessies!
Preventie activiteiten
door Rik Menting: laatste kabinetsplannen, wat die betekenen voor
jouw organisatie en wat je er mee
kunt doen.
Zelfinspectie en de gevolgen
van REACH
door Simone Hilhorst .

Uitreiking van de PreventPartner taart

Werkdruk op de agenda
Onlangs is de ondernemingsraad van het Reinier de Graafgasthuis in Delft door
PreventPartner verrast met een taart. Deze taart kwam de OR toe omdat ze bij de
prijsvraag over hoe "werkdruk op de agenda te krijgen” met het beste idee waren
gekomen. Op de landelijke VGWM-dag in maart is PreventPartner in 2 workshops
en met een stand op de beursvloer op zoek gegaan naar het beste idee om werkdruk/werkstress in de organisatie op de agenda te krijgen. Er zijn veel goede ideeën aangeleverd, die we gedeeld hebben met alle bedenkers.
Het winnende idee was om tijdens de dagstart in het kader van Lean Management
met elkaar te bespreken hoe je in je vel zit en hoe de dag er uit gaat zien en bij de
dagafsluiting vervolgens waar je tegenaan bent gelopen. Op die manier wordt
werkdruk concreet en bespreekbaar, krijgen medewerkers en het team snel issues in beeld en kan er meteen wat aan worden gedaan.

Ook een taart winnen ? Bezoek
dan onze stand tijdens de Dag van
de Preventie op 16 juni 2015 en
bedenk het beste idee voor een
succesvolle RI&E.
Meld je aan met de kortingscode
relPreventpartnerDOP2015 en je

krijgt € 50,- korting
Meer informatie:

Contact opnemen
info@preventpartner.nl
06 1772 2591
www.preventpartner.nl

Werk en Prive
Werk en privé zijn tegenwoordig verregaand met elkaar verweven. Veel mensen
zijn op zoek naar een goede manier om werk en zorgtaken te combineren. Hoe
houd je werk en privé in balans? PreventPartner schreef een praktisch artikel met
tips voor leidinggevenden, preventiemedewerkers en medewerkers. Lees artikel.
Mentale veerkracht of werkdruk?

Trainen mentale veerkracht en vitaliteit
Ze bestaan: Medewerkers die tegen een stootje kunnen, die weerbaar en veerkrachtig in hun werk en leven staan, proactief zijn en vooruit kijken, positief blijven,
tegenslagen kunnen ombuigen naar iets waardevols. Medewerkers die (beter)
bestand zijn tegen werkdruk en stress, die ondanks alles productief blijven en
plezier in het werk houden. Deze medewerkers brengen de organisatie verder,
maar zijn ze er ook?
Het goede nieuws is dat net als de fysieke conditie ook de mentale conditie te
trainen is. Lees meer over ons aanbod.

