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Wat hebben wij nodig??

A. Kennis over infectieziekten in relatie 
tot het werk in de breedste zin: 

Kiza mindmap

B. Samenwerking met alle betrokkenen 
in het veld

Gezamenlijke onderwerpen
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A. Kennissysteem InfectieZiekten bij de 
Arbeid KIZA

Aan de hand van een geleidelijke opbouw van een 
zogenaamde 

MINDMAP 
“(arbo)professionele blik op beroepsinfectieziekten”

wordt uw aandacht gevraagd voor alle          
bedrijfsgeneeskundige aspecten 

van blootstelling aan biologische agentia
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Infectieziekte-KETEN de basis

Infectie

Agentia,
bacteriën,fungi,viri, etc

Reservoirs,
mensen,water,apparaten

Uitgang,
excreties,huid, etc

Wijze van
Overdracht,

Direct contact,lucht,vector,etc

Ingang
huid,mond.etc

Gevoelige
gastheer

RI&E !
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Deze KETEN geeft mogelijkheden voor 

PREVENTIE aan !

InfectieInfectie
Agentia,

bacteriën,fungi,viri, etc

Reservoirs,
mensen,water,apparaten

Uitgang,
excreties,huid, etc

Wijze van
Overdracht,

Direct contact,lucht,vector,etc

Ingang
huid,mond.etc

Gevoelige
gastheer

PAGO/ZVPAGO/ZV
preventie:preventie:

Zwangeren
Leeftijd

Verworven
congenitaal

preventie:preventie:
Persoonlijke 

beschermings-
Middelen
HYGIENE

preventie:preventie:
Afzuiging

Organisatie
isolatie

Preventie:Preventie:
Vectorenbestrijding
Afschermen bron

preventie:preventie:
organisatie

hygiëne
afvalverwijdering

preventie:preventie:
Snelle herkenning
Snelle diagnostiek

preventie:preventie:

KENNISKENNIS
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DE ontmoeting tussen het agens, de gevoelige
gastheer vindt plaats op de werkplek en dan 
ontstaat De Causale Arbopiramide voor een 
beroepsinfectieziekte!

Agentia,
bacteriën,fungi,viri, etc

Reservoirs,
mensen,water,apparaten

Uitgang,
excreties,huid, etc

Wijze van
Overdracht,

Direct contact,lucht,vector,etc

Ingang
huid,mond.etc

Gevoelige
gastheer

De werkplek 
en 

werkomgeving
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Uit DE ARBO PIRAMIDE kan een 
beroepsgerelateerde infectieziekte oprijzen

BeroepsBeroeps
InfectieInfectie

AgensAgens

Gevoelige
gastheer

WERKWERK--
PLEKPLEK
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DE ARBO PIRAMIDE toegevoegd 
aan  de infectieziekteketen

BeroepsBeroeps
InfectieInfectie

Agentia,
bacteriën,fungi,viri, etc

Reservoirs,
mensen,water,apparaten

Uitgang,
excreties,huid, etc

Wijze van
Overdracht,

Direct contact,lucht,vector,etc

Ingang
huid,mond.etc

Gevoelige
gastheer

WERKWERK--
PLEKPLEK
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BeroepsBeroeps
InfectieInfectie

ZiektebeeldZiektebeeld
SymptomenSymptomen

DiagnoseDiagnose*.NIET-
infectieuze

effecten

TherapieTherapie

Het Curatieve 
Wereldbeeld



9

Het 
Bedrijfsgezondheid

-kundige 

Wereldbeeld

BeroepsBeroeps
InfectieInfectie

ZiektebeeldZiektebeeld
symptomensymptomen

DiagnoseDiagnose therapietherapie

ArbeidsArbeids--
geschiktheidgeschiktheid

risicolopenrisicolopen

ziekteverzuimziekteverzuim

risicovormenrisicovormen

!

! :  geneesmiddelen



10

Arbeidsgeschiktheid =
infectieziekte + + medicijnen

Risicolopers
1. Kan iemand de eigen functie aan? (moeheid)

2. Loopt iemand extra risico? (gevoeliger voor arbo)

Risicovormers ( bv besmettelijkheid, veiligheid)

3. Vormt iemand een risico voor collega’s 
4. Vormt iemand een risico voor derden?

Afweging van al deze factoren door wn, wg en/of professional bepaalt het verzuim
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BeroepsBeroeps
InfectieInfectie

Agentia,
bacteriën,fungi,viri, etc

Reservoirs,
mensen,water,apparaten

Uitgang,
excreties,huid, etc

Wijze van
Overdracht,

Direct contact,lucht,vector,etc

Ingang
huid,mond.etc

Gevoelige
gastheer

ZiektebeeldZiektebeeld
symptomensymptomen

DiagnoseDiagnose

therapietherapie
WERKWERK--
PLEKPLEK

8*.NIET-
infectieuze

effecten

risicolopenrisicolopen ziekteverzuimziekteverzuim risicovormenrisicovormen

arbeidsgeschiktheidarbeidsgeschiktheid
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Voor ieder van ons is er ook
Beleidsverantwoordelijkheid i.v.m.

• Andere werknemers

• Lokaal bedrijfsbeleidniveau:
eigen bedrijf

• Nationaal beleidsniveau: signalering
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BeroepsBeroeps
InfectieInfectie

Agentia,
bacteriën,fungi,viri, etc

Reservoirs,
mensen,water,apparaten

Uitgang,
excreties,huid, etc

Wijze van
Overdracht,

Direct contact,lucht,vector,etc

Ingang
huid,mond.etc

Gevoelige
gastheer

ZiektebeeldZiektebeeld
symptomensymptomen

DiagnoseDiagnose

therapietherapie
WERKWERK--
PLEKPLEK

NIET-
infectieuze

effecten

risicolopenrisicolopen ziekteverzuimziekteverzuim risicovormenrisicovormen

arbeidsgeschiktheidarbeidsgeschiktheid

RisicoRisico--
handelenhandelen

BeroepenBeroepen

Branche, Branche, 
sectorsector

VolksVolks--
gezondheidgezondheid

en werk en werk 
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ZIEKTE
BEELDEN

AGENTIA

RI & E
Ziekte
verzuim

KIZA 
infectie-
ziekten
en 
arbeid

Preventie

PAGO

Open 
spreekuur

Gevoelige
groepen

Risicogroepen
en beroepen

Risicosituaties

FAQs Nieuws Helpdesk Discussie Links

Wetgeving
Nederland

Wetgeving
Europa

Protocollen, Richtlijnen Infectieziekten zorg NL literatuurbronnen

 

Voorstel   1e website pagina
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Gewenste intimiteit en samenwerking
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Voorzorgs- en risicoprincipe 

• Risicoprincipe (volksgezondheid) :

Wij accepteren bewust dat met onze voorgeschreven maatregelen een 
bepaald klein aantal mensen toch de ziekte oploopt

• Voorzorgsprincipe (bedrijfsgezondheidszorg): 
Wij accepteren in principe alleen niet te vermijden ziekten en vragen 

dus alle mogelijke maatregelen te treffen (redelijker wijs)
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Voorzorgs- en risicoprincipe
in de praktijk

• Meldingspunt prikaccidenten: “ach de kans op 
hepatitis C is zo klein, u hoeft zich daar geen 
zorgen over te maken”

• Arbo-dienst : “de kans op hepatitis C is erg 
klein, maar komt u over 6 weken(en 6e 
maand) maar terug dan controleren wij uw 
antistoffen titer
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Interdisciplinaire samenwerking 
op alle niveaus

I.   Arbozorg instellingen:

II.  GGD

III. Curatief

IV. Beleid

V. Onderzoek, wetenschap

VI. Preventief 
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Bacteriën kennen geen grenzen campylobacter jejuni



Infection Control in the Former Wet Finger Environment.  Robert R 
Runnells, DDS  1987 21

Kruis-Infectie: verspreiding kent
geen privé/werk grenzen
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Volks- & werknemers-gezondheid-
wat hebben zij (elkaar) te bieden

Volksgezondheid 
(risicoprincipe)

Werknemersgezondheid 
(voorzorgsprincipe)

• Kennis volksgezondheidstructuur
• Kennis volksgezondheidswetgeving
• Kennis agentia, ziekten, therapie,

vaccinatie, gevoelige groepen
• Contacten met gezondheidszorgveld
• Overheid : bevolking 1:17 miljoen
• Ziet Beroeps Infectieziekten vnl binnen 

gezondheidszorg
• Kennis van individu en als GROTE groep 

• Preventie op grote lijnen
• Vaccinatiekennis grote groepen
• Werknemers als risicovormers voor bevolking

• Kennis arboinfrastructuur
• Kennis Arbo-wet
• Kennis risicosituaties, transmissie,

preventie, beroepsziekten
• Contacten met arboveld
• Werkgever: werknemer 1: x-honderd
• Moet ook Infectieziekten ook buiten 

gezondheidszorg
• Kennis individu zowel als OMSCHREVEN groep
• Kennis van BLOOTSTELLING
• Preventie heel gericht
• Vaccinatiekennis werknemers
• Werknemers als risicolopers in bevolking
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Transmissie 1
Wat gebeurt er NU al op BIZ gebied?

• WIZA werkgroep

• WIZA E-community

• Helpdesk NCvB 

• Opleidingen bedrijfsartsen

• Deelname Stinis aan LCO

• Steeds meer betrokkenheid CIb en NCvB bij elkaar

• Meldpunt prikincidenten i.o.

• Protocol influenza vaccinatie voor bedrijfsartsen NVAB i.s.n.

• Speciaal nummer TBV Zwangerschap en werk ( september 2006) waaronder 
Infectieziekten i.s.n.

• Opzetten KIZA tbv kennisinformatie i.s.n.
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Transmissie 2

Wat moet er NOG gebeuren?

• Protocollen voor :
– Zwangerschap infectieziekten en werk
– Vaccinatie werknemers
– Outbreaks, epidemie, pandemie 
– Risicovorming werknemers 
– Infectie- RI&E, ZV, PMO, open spreekuur, preventie
– Zoönosen en werk

• Samenwerking beleid :  Ministeries VWS, SZW, LVW  

• Kennisuitwisseling: RIVM, NCvB, arbodiensten,TNO,  etc

• Handhaving : Arbeidsinspectie ,Inspectie Volksgezondheid

• INZETTEN bedrijfsartsen bij calamiteiten, outbreaks
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Van de Bamboe             en de mug

Er was eens een plantkundig inspecteur
en die ontmoette een mug

Die inspecteur vroeg een veterinair te hulp        
die zei:“ik weet alles van vee maar niets van muggen”

Toen ging men naar het CLB en daar zei Roel Coutinho:
“er is gevaar, niet voor het volk, maar voor de werknemers”

Tenslotte kwam er overleg:

?
LNV
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Beroepsinfectieziekten

• Een springlevend onderwerp !

• Laat u besmetten door het KIZA

• Zeer gewenste intimiteit tussen 
bedrijfsgezondheidszorg en 
volksgezondheid


