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• Toekomst; 
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Wat hebben we bereikt

•Arbo onderdeel in de LCI richtlijnen (n 
=34);

•OMT/AMT;

•GGD/Osiris: infectieziekten registratie 
+ werkaspecten;

•Arbo-inf@ct;

•KIZA (7000 hits per maand)



Bio- ArbeidsHygienisch principe
• BAH- principe: 

standaard in 
overheidsstukken

• Gaat uit van 
multidisciplinariteit!

• In RI&E te weinig 
aandacht voor 
medische factoren 
(demografie, 
verhoogd 
kwetsbaren)





www.beroepsziekten.nl/kiza



Homepage KIZA



Alfabetische opsomming



KIZA nu



KIZA nieuw: BAH principe



Doorlinken



Gezondheidsraad

Werknemers en 
infectieziekten 
Criteria voor vaccinatie

Conceptadvies Gezondheidsraad  



Werknemers en infectieziekten: criteria 
voor vaccinatie

De commissie

• heeft twee afwegingskaders voor vaccinatie van 
werknemers opgesteld

• maakt daarbij onderscheid tussen werknemer als 
risicoloper en werknemer als risicovormer

• hanteert als uitgangspunt het afwegingskader voor 
vaccinatie in een publiek vaccinatieprogramma



Werknemers en infectieziekten: criteria 
voor vaccinatie

Ter illustratie: afwegingskader voor werknemer als 
risicoloper

• blootstelling aan agens kan leiden tot aanmerkelijk extra 
risico op ziekte

• vaccinatie leidt tot aanmerkelijke vermindering van extra 
risico op ziekte

• nadelige gezondheidseffecten (bijwerkingen) doen geen 
belangrijke afbreuk aan gezondheidswinst

• last die werknemer door vaccinatie ondervindt weegt op 
tegen gezondheidswinst

• verhouding tussen kosten en gezondheidswinst is 
proportioneel in vergelijking met andere mogelijkheden 
om  extra risico op ziekte te reduceren



Werknemers en infectieziekten: criteria 
voor vaccinatie

Waarborgen uniformiteit:

• coördinatie binnen bedrijf (bij afweging omtrent 
werknemer als risicoloper vooral bedrijfsarts 
betrokken, bij werknemer als risicovormer ook 
anderen)

• uitvoer op sector en branche niveau

• op afwegingskader gebaseerde richtlijnen van de 
beroepsgroep (bijvoorbeeld bedrijfsartsen)



Werknemers en infectieziekten: criteria 
voor vaccinatie

Status advies: openbaar concept op www.gr.nl

te becommentariëren tot 1 september 2014

http://www.gr.nl/


CASUÏSTIEK



Casuïstiek (I)

• Werkneemster basisschool

• “bible belt” 

• 10 weken zwanger

• Als kind normaal gevaccineerd;

• Vroedvrouw: rubella titer bepaling

• Uitslag: Geen titers



Vraag zaal ?

• Gaat u deze werkneemster weren uit 
haar eigen werkzaamheden?

• Ja = groen nee = rood



Casuïstiek (Ia)

• Advies:

– Mag gewoon werken

– Indien regulier gevaccineerd, 
beschermd



Casuïstiek (II)

• Medewerker gezondheidszorg;

• 15 geleden gevaccineerd tegen 
hepatitis B (mondeling, voldoende 
titers);

• Recentelijk geboost, geen titers!



Vraag zaal?

• Zou u iemand die volledig 
gevaccineerd is tegen HBV na 15 jaar 
boosten en of titers controleren?

• Ja=groen nee = rood



Vraag zaal?

• Wat zou u doen?

– Werknemer weer volledig vaccineren 
(drie vaccinaties + titerbepaling)

– ja = groen nee = rood



Vraag zaal?

• Zou u aanvullende serologie laten 
bepalen (bv. Anti Hbs; anti Hbc en 
HbsAg)

• Ja = groen nee = rood



Casuïstiek (IIa)

• Onlogisch dat iemand eerst titers
maakt en later niet meer!

• Of was altijd al een non-responder of 
de laatste uitslag is fout-negatief;

• Advies:

– Anti-Hbc; anti-Hbs en HbsAg bepalen

– Uitsluiten chronische infectie

– Anamnese uitvragen



Serologie HBV



Casuïstiek (IIb)

• Endemische achtergrond

• Manlijk geslacht

• Hoge BMI

• >40 jaar

• Besmetting op kinderleeftijd 90% 
dragerschap

• Besmetting (vaccinatie) op latere 
leeftijd 5% kans op dragerschap.



Toekomst

• KIZA wordt vernieuwd;

• WIZA;

• Helpdesk wordt vernieuwd;

• Workshop voorjaar rondom het thema 
vaccinatie;

• Nieuwe lesmethodes (i.s.m. NVVA)

• Poli infectieziekten & werk (i.s.m. Poli 
infectieziekten en de arbogroep AMC)


