NVKA congres 7 oktober 2016

Allergie en werk

Datum
vrijdag 7 oktober 2016
Locatie
Zalencentrum NDC den Hommel,
Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht.
Tel: 030-2759988. Parkeren is gratis.
Kosten
De deelnamekosten bedragen voor
leden van de NVKA € 150,-. voor niet
leden € 225,- en voor (bedrijfsartsen en
verzekerings)artsen in opleiding (AIOS)
geldt een speciaal tarief van € 100,-.
Early-bird aanbieding
Indien u zich vóór 15 augustus 2016
aanmeldt krijgt u € 25,- korting op de
deelnamekosten.
Dat geldt voor leden, niet leden en AIOS.
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor
bedrijfsartsen, verzekeringsartsen,
allergologen en internist-allergologen,
dermatologen, longartsen en kno-artsen.
Inschrijving
U kunt zich inschrijven via website van de
NVKA: www.nvka.nl (kies congres).
Bevestiging
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging
en een factuur. Ongeveer twee weken
voorafgaande aan het congres ontvangt u
een routebeschrijving en verdere informatie
per email.
Annulering
Bij annulering tot en met 15 september
wordt € 35,- administratiekosten in
rekening gebracht.
Na deze datum blijven de volledige
deelnamekosten verschuldigd.
Organisatie en inlichtingen
Secretariaatsbureau NVKA
EPS 2.0
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven
T: 040-2911422
E: secretariaat@nvka.nl
Contactpersoon
Dr. Leo A.M. Elders
M: 06-55741585
E: info@nvka.nl
www.nvka.nl

Het 9e NVKA congres 2016 is gericht op allergie en werk. De prevalentie
van allergische aandoe-ningen is de afgelopen decennia fors
toegenomen. Met name de prevalentie van allergische rhinitis, astma
en eczeem is hoog. Het is dan ook niet verrassend dat deze allergische
aandoeningen in het werk een belangrijke en een vaak onderschatte
rol spelen. Daarnaast kunnen bepaalde vormen van allergie zich
manifesteren als interstitiële longaandoeningen en zelfs beroepsgebonden anafylaxie.
Allergische aandoeningen hebben vaak een grote invloed op het
dagelijkse leven, school en werk. De socio-economische impact is
hoog. De diagnostiek en management van werkgerelateerde allergieën
is vaak complex. Kennis van de vele potentiële allergenen, triggers en
hun blootstelling is noodzakelijk. Het vaststellen van causale factoren
is vaak ingewikkeld. Veelal is het een arbeidsintensief proces. Voor
een aantal triggers – bijvoorbeeld laag moleculaire stoffen die astma
kunnen veroorzaken – zijn de diagnostische mogelijkheden beperkt.
Ook is vroege detectie van allergieën niet altijd eenvoudig, terwijl te
laat ingrijpen – met name astma – leidt tot irreversibele veranderingen.
Luchtweg- en huidklachten kunnen door het werk ontstaan maar ook
onder invloed van het werk verergeren. Minstens zo belangrijk is dat
een onderscheid gemaakt wordt tussen werkelijke en vermeende
allergieën. Daarnaast kunnen andere omgevingsfactoren dan allergenen
een invloed hebben op het werk.
Het zal duidelijk zijn dat de complexiteit van allergische aandoeningen
in en door het werk nauwe samenwerking vereist tussen de klinischen arbeidsgeneeskundige, de bedrijfsarts en medisch specialist.
Ook samenwerking tussen medisch specialisten – allergologen,
dermatologen en longartsen – onderling is van groot belang.

Over de NVKA
De NVKA heeft als missie het bevorderen van de klinische
arbeidsgeneeskunde in de ruimste zin van het woord. Ze streeft naar
een wetenschappelijke onderbouwing van de klinische arbeidsgeneeskunde en naar het bevorderen en bewaken van een adequate
uitoefening van de klinische arbeidsgeneeskunde.
Klinische arbeidsgeneeskunde is het domein binnen de geneeskunde
waarin structureel gebruik wordt gemaakt van specifieke arbeids- en
bedrijfsgeneeskundige kennis in een reguliere klinische of transmurale
setting voor patiënten, waarbij de factor arbeid relevant is voor
diagnostiek, behandeling en/of prognose.
Iedereen die beroepshalve affiniteit heeft met de klinische
arbeidsgeneeskunde, zoals medisch specialisten, bedrijfsartsen en
andere disciplines (allergologen, dermatologen, longartsen en knoartsen etc.) kan lid worden tegen een geringe jaarlijkse contributie. U
kunt zich aanmelden als lid via de website van de NVKA: www.nvka.nl.

Doel van het congres
Het congres heeft tot doel medische specialisten en klinische
arbeidsgeneeskundigen nader tot elkaar te brengen. Het zal zich
concentreren op een aantal categorieën aandoeningen en een aantal
specifieke beroepen. Uit de presentaties zal het nut blijken van
arbocuratieve samenwerking en de noodzakelijke implementatie
daarvan in de reguliere zorg.
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09.00 - 09.30
Ontvangst, koffie en registratie
09.30 - 09.35
Opening door dr. Leo Elders, bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige, voorzitter NVKA
09.35 - 10.20
Algemene inleiding op het thema allergie en werk
			Prof. dr. Roy Gerth van Wijk, hoogleraar allergologie, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
		
		

Voorzitter ochtendprogramma:
	Prof. dr. Roy Gerth van Wijk, hoogleraar allergologie, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam,
penningmeester NVKA

			 Allergie en beroepsgebonden longaandoeningen
10.20 - 11.05	De NVALT richtlijn werkgerelateerde astma voor longartsen
			Dr. Jos Rooijackers, longarts, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, Utrecht
			 Beschikbaarheid van grenswaarden voor allergenen
			Dr. ir. Remko Houba, arbeidhygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen,
Utrecht
11.05 - 11.30

Pauze

11.30 - 12.15	Beroepsgebonden longaandoeningen, management vanuit een arbeidsgeneeskundig perspectief
			Mevr. drs. Gerda de Groene, bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige, Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten, AMC Amsterdam
12.15 - 13.15
		
		

Lunch
Voorzitter middagprogramma:
	Dr. Leo Elders, bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige, Rijndam Arbeidsrevalidatie en CALHAR
Rotterdam, voorzitter NVKA

			 Allergie en beroepsgebonden dermatologische aandoeningen
13.15 - 14.00	Contact allergieën in het beroep
			Prof. dr. Thomas Rustemeyer, hoogleraar dermatoallergologie, VUmc Amsterdam
14.00 - 14.45
Handeczeem en arbeid
			Mevr. drs. Lia Kunkeler, dermatoloog, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
14.45 - 15.30

Pauze

			 Omgevingsfactoren en werk
15.30 -16.15	Idiopathic environmental intolerances
			Drs. Jan Bakker, bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige, Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten en Arbeidsdermatologisch Centrum VUmc Amsterdam
16.15 - 17.00
Het is niet alles “chroom” wat er blinkt
			Dr. Teake Pal, klinisch arbeidsgeneeskundige, Lelystad, bestuurslid NVKA
17.00 - 17.05

Afsluiting

17.05 - 17.45	Napraten en borrel

