
De EMUTOM partners zijn bedrijfsarts of  

onderwijskundig specialist afkomstig uit 5 universiteiten 

verspreid over Europa (Gent, België [coördinator]; 

Rouen, Frankrijk; Amsterdam, Nederland; Timisoara, 

Roemenië en Belgrado, Servië), met een verschillende 

academische cultuur, maar allemaal bereid om 

gezamenlijk hun kennis en ervaring op het terrein van 

werk en gezondheid in te brengen om een 

onderwijsmodule van hoge kwaliteit te ontwikkelen. 

Partners 

 

Doelen 

Het doel van de EMUTOM module is om te streven 

naar een gemeenschappelijke manier om Werk en 

Gezondheid te onderwijzen in Europa en de wereld. 

Het is niet de bedoeling om een specialistische 

training te ontwerpen, maar om de bekendheid te 

vergroten en kennis te verspreiden over relevante 

werk en gezondheidsthema’s onder mensen die 

hierover moeten managen of adviseren. 

Als gezondheidswerkers de wederzijdse relatie 

tussen werk en gezondheid begrijpen, dan is er een 

basis voor een betere preventie en minder 

ziekteverzuim. Het bevorderen van de 

arbeidsgeschiktheid en het voorkomen van 

beroepsziekten en –ongevallen bevordert niet alleen 

de gezondheid van werknemers, maar levert ook een 

kostenbesparing op en andere voordelen voor 

bedrijven en de maatschappij als geheel.  

En tenslotte is het doel om de belangstelling van 

medische studenten voor werk en gezondheid te 

bevorderen en ze aan te sporen om een carrière in 

werk en gezondheid te overwegen.  

Alle dokters, van welk specialisme dan ook, 

bekleden een sleutelrol in het voorkómen van 

werkgerelateerde aandoeningen en het 

bevorderen van gezondheid. Maar in hun 

medische opleiding horen ze meestal weinig 

over werk en gezondheid.  

EMUTOM is een project dat de samenwerking 

tussen medische faculteiten in Europa wil 

bevorderen door middel van het samen 

ontwikkelen van een module over werk en 

gezondheid. Hiermee streven we naar 

harmonisatie en transparantie van competenties 

en leerdoelen.  

Ondersteuning 

European Module for 

Undergraduate Teaching of 

Occupational Medicine 

EMUTOM 

De slotconferentie is in Timisoara (Roemenië) op 24 

september 2012. Het thema is “Distance learning in 

occupational medicine for undergraduate students”. Daarbij 

zullen ook de projectresultaten worden gepresenteerd. 

Slotconferentie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

de coordinator van het project 

lutgart.braeckman@ugent.be 

mailto:lutgart.braeckman@ugent.be


EMUTOM Website 

The main outcome of this project is the EMUTOM website for education in the basic tenets of occupational 

medicine. 

Here teachers and students can find easily accessible and quality learning material outlining the effect of work 

on health and the impact of health on work. Study of this module is beneficial to all health professionals who 

are likely to encounter a variety of work and health issues in their daily practice.  

 

 

Content of the website 
 

Introduction 

• Definitions and general principles 

• European labour market and support 

• Extent of the problem 

• Key questions for the future 

 

Effect of work on health 

• Introduction 

• Toxicological agents and chemicals 

• Biological agents 

• Physical agents 

• Physics – Ergonomics 

• Psychosocial – mental aspects 

 

Fitness for work 

• Consequences of (chronic) illness for the work and how to 

actively support return to work 

• Fitness of an individual for a job: pre-employment 

examination and preventive periodical medical examination 

• What every physician should ask about fitness for work  

 

Workplace health promotion 

• Definitions 

• Background to workplace health promotion 

• The European Reference Model 

 

 

 

http://www.emutom.eu 


