Symposium 10 jaar rugrevalidatieprogramma
Fedris organiseert op 9 november 2017 een symposium « 10
jaar
rugrevalidatieprogramma:
overzicht
en
toekomstperspectieven »
Werknemers die arbeidsongeschikt zijn door lage rugpijn als gevolg van
rugbelastend werk, kunnen – dankzij Fedris – gratis een revalidatieprogramma
volgen. Daarnaast voorzien we ook ergonomische maatregelen om de
werkhervatting op de werkplek te vergemakkelijken. Met dit programma willen we
vermijden dat deze arbeidsgerelateerde ziekte chronisch wordt.
Het rugrevalidatieprogramma heeft heel wat successen geboekt en bestaat nu
10 jaar. Een mooie gelegenheid om een bilan op te maken en om perspectieven
te formuleren naar de toekomst, onder meer de verenigbaarheid van het
preventieprogramma met de nieuwe wetgeving betreffende de re-integratie van
werknemers met een langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit gaan we dan ook
doen tijdens het symposium van 9 november. Wij zullen ook van deze dag
gebruik maken om alle geïnteresseerden te informeren over de voorgestelde
aanpassingen van het programma.
Ontdek h et volledige programma
Het symposium richt zich op medewerkers van externe en interne
preventiediensten, adviserende geneesheren en revalidatiecentra. Een
accreditering voor ethiek en economie is voorzien. Het symposium gaat door in
de zaal Pacheco van de Finance Tower, Pachecolaan 13 te 1000 Brussel en
begint om 8u30.
Hoe inschrijven? Er zijn geen inschrijvingskosten. Het volstaat om vóór 6
november 2017 het inschrijvingsformulier op te sturen naar

scientific.event@fedris.be .

Tekort aan vaccins hepatitis B
Momenteel is er een groot tekort aan hepatitis B-vaccins. Dit
tekort is te wijten aan een probleem bij het productieproces. Het
gaat om de vaccins Engerix B 20 µg - 1,0 ml en HBVaxPro 10
µg/ml.
Daar het om een geval van overmacht gaat, zal Fedris tijdelijk de
inentingskosten van een duurder vaccin in plaats van het gebruikelijke vaccin ten
laste nemen. Het gebruik van een bivalent vaccin (tegen hepatitis A en B) wordt
eveneens terugbetaald, ook wanneer – volgens de gebruikelijke criteria van
Fedris - het gebruik van het bivalent vaccin eigenlijk niet gerechtvaardigd is.
Deze maatregel is van toepassing tot eind 2017. In januari 2018 wordt de situatie
opnieuw geëvalueerd.
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