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Op de bres voor de medewerker bij infectiepreventie! 
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Inleiding 
In de arbocatalogi van de zorgsector wordt als beheersmaatregel regelmatig naar de WIP(Werkgroep 
Infectie Preventie)-richtlijnen verwezen. Echter de WIP richtlijnen zijn met name gericht op 
patiëntveiligheid en niet op veiligheid/gezondheid van medewerkers. Voor SZW was dit aanleiding om in 
2013/2014 een onderzoek te financieren om te kijken hoe de arbo-aspecten in de WIP-richtlijnen 
geïntegreerd kunnen worden. Wat zijn de bevindingen van dit onderzoek?  
  
Inhoud 
Nadat de werkwijze van de totstandkoming van de WIP-richtlijnen is gepresenteerd, wordt ingegaan op 
welke manier en met welke inhoudelijke arbo aspecten de richtlijnen aangevuld kunnen worden. In de 
presentatie worden vervolgens twee inhoudelijke arbeidshygiënische onderwerpen die in dit project 
gespeeld hebben (of nog spelen) uitgediept.  
Het eerste onderwerp betreft de blootstelling aan ethanol als gevolg van het toepassen van 
handenalcohol. Uit berekeningen op basis van de literatuur blijkt dat bij intensief gebruik de Nederlandse 
norm overschreden kan worden. Ethanol staat op de lijst van kankerverwekkend stoffen, maar de 
overheid handhaaft hier in de zorg niet op. Inmiddels werken diverse ziekenhuizen met een alternatief, 
maar is dit alternatief wel zoveel beter?  
Het tweede onderwerp betreft de keuze van adembeschermingsmiddelen (ABM).  Aan bod komt welke 
criteria gehanteerd kunnen worden om tot een keuze van type adembescherming ter bescherming tegen 
biologische agentia te komen. Ziekenhuizen gaan vooralsnog niet verder dan FFP2, is dat voldoende? 
Deze discussie, waarbij ook SZW betrokken is, is nu nog niet afgerond. Tijdens het symposium wordt de 
laatste stand van zaken weergegeven.  
 
Conclusie 
Aandacht voor medewerkers bij infectiepreventie staat nog in de kinderschoenen.  
 
Discussiepunt 
Op welke manier kunnen arbeidshygiënisten bijdragen aan bescherming van medewerkers bij 
infectiepreventie?  
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