
Workshop: RI&E biologische agentia in een nieuwe dimensie 
 
Remko Houba1,2, Simone Hilhorst2,4, Marian Bos3, Boyd Berends3, Vanessa Zaat2 & Dick Heederik3 
1 Arbeidshygiënist. Postbus 80178, 3508 TD Utrecht, 06-34105740, r.houba@nkal.nl 
2 Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Utrecht 
3 Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Utrecht 
4 Arboprofiel, Rhenen 
 
Achtergrond 
Binnen de arbocatalogi krijgt het onderwerp biologische agentia tot op heden nog maar zeer 
beperkte aandacht. In veel branches is het onderwerp zelfs nog helemaal niet uitgewerkt, hoewel 
beroepsgebonden infecties wel een potentieel risico vormen. Eén van de redenen is, dat het een 
inhoudelijk lastig onderwerp blijkt te zijn die de nodige kennis en expertise vergt. Risico schattingen 
voor biologische agentia zijn moeilijk om diverse redenen waaronder het ontbreken van 
gestandaardiseerde meetmethoden en grenswaarden, het brede scala aan agentia, grote 
risicoverschillen tussen nauw verwante stammen, etcetera. 
In 2012 is een gedetailleerde RI&E biologische agentia uitgevoerd voor de pluimveeverwerkende 
bedrijven in Nederland en is een vertaling gemaakt naar de arbocatalogus voor deze branche, in de 
vorm van concrete aanbevelingen en maatregelen. De RI&E systematiek die hierbij is gebruikt, is 
vervolgens omgezet naar een generiek instrument. Deze ‘tool’ kan andere branches en arbo-
professionals in Nederland helpen bij de invulling van het onderwerp biologische agentia binnen het 
arbeidsomstandighedenbeleid. Het instrument is publiek beschikbaar als ‘Blauwdruk RI&E 
biologische agentia’. 
 
Doel  
Doel van de workshop is de werking en toepassing van de blauwdruk RI&E biologische agentia te 
presenteren en toe te passen op enkele concrete vraagstukken. 
 
Inhoud  
Uitgaande van een totale duur van de workshop van 1,5 uur zal de workshop bestaan uit de volgende 
elementen: 

1. Uitleg achtergronden en werking van de blauwdruk (ca. 25 min) 
2. Voorbeeld toepassing van de blauwdruk binnen de pluimveeverwerkende industrie (ca. 20 

min) 
3. Toepassing van de blauwdruk door de deelnemers aan de hand van arbeidssituaties en 

casuïstiek ingebracht door de deelnemers, onder begeleiding van de workshopleiders (ca. 30 
min) 

4. Afsluitende discussie met de deelnemers over werking, gebruik en mogelijke toepassingen 
van de blauwdruk (ca. 15 min) 

 
Aantal deelnemers 
Het maximaal aantal deelnemers voor deze workshop bedraagt 25 personen. 
 
Voorbereiding 
Zodra de deelnemers van de workshop bekend zijn, zullen zij van ons een verzoek krijgen om 
mogelijke toepassingen en voorbeelden binnen hun eigen adviespraktijk in te brengen, zodat we de 
onderdelen 3 en 4 van de workshop kunnen voorbereiden. 
 
Uitvoering 
De workshop zal worden verzorgd door Remko Houba & Simone Hilhorst. 
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