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1. Presentation of Occupational Health in The Netherlands (Dick) 
1945 Selskabet oprettet 
1971 -1981 BST oprettet og udviklet 
1981 ny arbejdsmiljølov 
1994 BST for alle. 
2000 Stor indsats for at reducere sygefravær og pensionering, Sygemeldte 
pga bevægeapparatlidelser og psykosociale forhold.  1 mill 
førtidspensionerede ud af arbejdsstyrke på 7 mill.  
BST konkurrence, men lovpligtig for alle. Næsten 100 % dækning. Nu 2000 
arbejdsmedicinere af 60.000 læger. Fagligt stor diskussion om 
arbejdsmedicinernes rolle i arbejdsfastholdelse. 
Succeser: Ingen sygdomme længere pga Organiske opløsningsmidler og 
latex allergi. 
Konklusion: Ingen overbevisende fald i antal af arbejdsmedicinske 
sygdomme generelt i landet, trods stor fokus og ressourcer. Ingen god 
evidens for forebyggelse virker ud over organiske opløsningsmidler og latex 
allergi 
Gammelkendte og nyerkendte sygdomme, methylbromide fosfin 
forgiftninger genopstår. 15 q-feber dødsfald i Holland 

2. Acquisition of new members (All) (discussion) 
Diskussion af hvordan man rekruttere nye deltagere i møderne. Mange 
medlemmer dukker ikke op. Vedtaget at lave indsats via, kontakt til de 
registrerede medlemmer og de nationale lægeforeninger.  
Workshop på ICOh konference i juni i år i Amsterdam med reklame for 
sektionen.  

3. Accreditation system of EUMS (Jacques) (discussion) 
Forslag til nedsættelse af en gruppe der skal akkreditere efteruddannelses 
aktiviteter. Kun møder der er er akkrediteret kan annonceres på 
hjemmesiden.  

4. ECAMSQ and other information on UEMS (Bernard Maillet) (information) 
Beskriver ny organisation indenfor UEMS til harmonisering af uddannelses 
regler I EU og som kan afgøre tvistigheder i forbindelse med at forskellige 
lande ikke vil anerkende hinandens uddannelseselementer.  

5. Research projects (information) 



o Publication survey national societies of occupational medicine (Consol, Mari 
Cruz, Dick) 

 Artiklen er på vej, Data skal opdateres. 
o ATOM update (Ewan) 

 Intet nyt 
o Other research projects 

 intet 
6. Website (Ole, Consol) (information) 

Ny hjemmeside er publiceret www.uems-occupationalmedicine.com 
Arbejde videre med at overføre alle documenter fra den gamle hjemmeside. 
Budget 1500 EU årligt til arbejdet.  
Plan for videre arbejde diskuteres. Der oprettes et intranet for 
repræsentanter, som kan oploade dokumenter til fælles brug i et lukket 
område, der kræver login. Etableres indenfor 14 dage. De enkelte 
medlemmer bedes bekræfte til webredaktør at de ønsker login 
Under punktet blev der udarbejdet en skabelon, til informationer om de 
forskellige landes selskaber og status på forholdene for specialet. 

 
7. European Working Time Directive (continued discussion) 

Diskussionen fra sidste møde forsatte med henblik på at sende et 
høringssvar til kommisionen. 48 timers grænse er ikke evidensbaseret. 
Multicenter studie, men store studiegrupper, grænser for ugentlig arbejdstid 
er ikke kendt. Klinisk evidens fra praksis. Mange patienter pga. work 
overload må også tælle.  

8. Report of working groups  
• WG1: Training and CME (Stanislav) 

i. Der arbejdes med revision af sektionens documenter om 
anbefalinger til specialistuddannelsen. 

• WG2: Politics (Jacques) 
i. Intet nyt 

• WG3: Quality of practice (Kaj) 
i. Intet nyt 

• WG4: Professional challenges (Dick) 
i. Intet nyt 

9. Collaboration with EASOM (foreningen af skoler der deltager i 
specialistuddannelsen i Europa 
• Summerschool 2010 (Andre Weel) (information).  
10 sommerskole om e-learning i arbejdsmedicinen, august 2010 i Munchen 

10. Finances (Annette)  
• Uændret fra sidst 

11. Reports from conferences/ info on upcoming events (all) 
• Information om Modernet, som er et åbent netværk, der diskuterer 

registeringsproblemer i forhold til arbejdsbetingede sygdomme.  
12. Any other business 

• Intet 
13. Info on next meeting, Bukarest i November  

 


