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Update voor arbodiensten (25)

 

Verstrekte opdrachten versus uitvoering
De opkomst van de 6 arbodiensten gezamelijk t/m 5 oktober:

PAGO  DIA-gesprekken  
Aantal PAGO-opdrachten 47.504 Target DIA-gesprekken  13.500
Doel afgenomen PAGO's 14.128 Doel afgenomen DIA"s    9.333
Reeds behaald   3.914 Reeds behaald    2.956

 

 

Gespreksformulieren leefstijlbegeleiding
Vanaf nu kunnen de leefstijladviseurs de gespreksformulieren voor
leefstijlbegeleiding terug vinden op onze website onder Downloads. De
leefstijladviseur kan deze formulieren gebruiken om aantekeningen te maken en
na ieder gesprek, kan dit formulier opgeslagen worden in het medisch dossier
van de werknemer.

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1402
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://www.volandis.nl/voor-arbodiensten/downloads/gespreksformulier-leefstijlbegeleiding/


Nieuwe cao Bouw en Infra 2020
De cao Bouw en Infra is zowel digitaal als op papier (aan te vragen via
ipz@volandis.nl) beschikbaar. Aan de cao is groot onderhoud gepleegd. De cao
begint met de intredekeuring als onderdeel van het hoofdstuk ‘In dienst – uit
dienst’. Het recht op een DIA is opgenomen in hoofdstuk 6 Loopbaan. Het
preventiezorgpakket kent nu een prominente plek in cao onder hoofdstuk 7
Arbeidsomstandigheden en veiligheid. Daarnaast starten cao-partijen met ingang
van 1 januari 2021 een pilot ‘DIA-adviesgesprek door bedrijven’. Bedrijven die
deelnemen aan deze pilot kunnen, onder door cao-partijen nader te stellen
voorwaarden, zélf uitvoering geven aan het DIA-adviesgesprek. Zij ontvangen
hiervoor een vergoeding ter hoogte van de kosten van het door de pariteit
gefaciliteerde DIA-adviesgesprek.

 

Volandis Deskundigendag 2020

https://www.tbbouwinfra.nl/cao-bouw-infra/
mailto:ipz@volandis.nl
https://bouwinfra.volandis.nl/deskundigendag-2020


Op 19 november 2020 organiseert Volandis van 9.00 - 12.15 uur de 3e editie van
de Volandis Deskundigendag. Op 14 september jl. is hiertoe een ‘save the date’
uitgegaan. Dit jaar wordt vanwege corona de deskundigendag in een verkort
programma online georganiseerd en aangeboden. Deelname aan deze dag
levert, onder voorbehoud van toekenning, 3 punten op voor bedrijfsartsen en
0,5 punt voor de andere kerndisciplines (AH, HVK, A&O). Bekijk het programma
en meld je aan. 

Bekijk het programma

 

Update opleidingen
De bouwgerelateerde opleidingen voor arboprofessionals, die voorheen door de
NSPOH werden aangeboden, gaat Volandis onder eigen vlag organiseren. Dat
valt samen met het besluit om de opleidingen op inhoud en onderwijsvorm te
herzien. De verwachting is dat eind 2020 een nieuwe opzet van de opleidingen
kan worden gepresenteerd. Tot die tijd organiseert Volandis geen opleidingen.

 

https://bouwinfra.volandis.nl/deskundigendag-2020


Herziening werkwijze uitvoering PAGO in
coronatijd: Spirometrie
In mei 2020 deelden wij met jullie het document ‘Aanpassing
uitvoeringsprocedures COVID-19’. Nu op landelijke schaal steeds meer
preventieve maatregelen genomen worden om besmetting en verspreiding van
het virus tegen te gaan, komt Volandis met het volgende advies:

Tot 2 november 2020 adviseren wij restrictief met de longfunctietest om te gaan
en de spirometrie alleen, indien de voorzieningen van de arbodiensten dit
toelaat, de spirometrie voor wettelijke verplichte keuringen uit te voeren in
overeenstemming met het advies van de NVALT. Het is van belang één lijn te
hanteren met zo min mogelijk ‘ruis’ voor wat de uitvoering betreft, met als doel
het hebben van een veilige werkplek en het maatschappelijk belang; voorkomen
van verspreiding. Hoewel toegepast gebruik van een bacteriefilter helpt,
beschermt het gebruik van de filter niet voor 100%. De spirometrie kan een
hoestprikkel veroorzaken, om die reden wordt de spirometrie als een risicovolle
handeling gezien.

In geval sprake is van een intredekeuring of een gericht periodiek onderzoek,
kan bij twijfel over de geschiktheid van de werknemer advies/overleg met de
huisarts plaatsvinden of wordt de handeling naar een later moment uitgesteld.

Bron: CAHAG (huisartsen)  / NVALT (longartsen) / European Respiratory Society.

 

https://www.cahag.nl/kennisbank/cahag-standpunten/cahag-advies-herstarten-spirometrie-de-huisartsenpraktijk-tijdens-de-1
https://www.nvalt.nl/covid-19/_/Longfunctieonderzoek/30%2004%202020%20%20Advies%20SLF%20tbv%20%20NVALT%20en%20NVLA%20post-COVID%20periode.pdf
https://ers.app.box.com/s/zs1uu88wy51monr0ewd990itoz4tsn2h


Wijziging PAGO+ vragenlijst
In de bekende PAGO+ vragenlijst staat nu ook vermeld dat de vragenlijst
gebruikt kan worden voor het IntredeOnderzoek (IO) en het
ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek voor Jongeren (AGO-J). De nieuwe
PAGO+ vragenlijst is in Nederlandse en Engelse taal beschikbaar. Graag in het
vervolg de werknemer deze  versie toe sturen.

 

PAGO+ vragenlijst
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