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Wat kunnen jullie verwachten?

● Infectieziektebestrijding in Nederland

● Outbreak Management Team

● Bijdrage arboprofessionals bij infectieziektebestrijding
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Dreiging van infectieziekten door:

● ‘Uit het niets’ opduiken

● Speciesbarrière

● Nieuwe resistentiemechanismen

● Resistentie tegen antivirale middelen

● Oude verwekkers als biologisch wapen

http://www.wanttoknow.nl/wp-content/themes/themasterplan_tma_v1.3.12/tma/media/sars.jpg
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Dreiging van infectieziekten door:

● Toegenomen urbanisatiegraad

● Intensivering landbouw en veeteelt

● Toename internationale handel
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De Wet Publieke Gezondheid

 1 december 2008

 Meldingsplicht infectieziekten voor: 

o Behandelend artsen

o Hoofden instellingen kwetsbare personen

o Hoofden laboratoria (Nieuw)

 42 meldingsplichtige ziekten

 Uitgangspunt meldingsplicht: inzetten bestrijdingsmaatregelen

 Melding aan GGD, die doorgeeft aan RIVM/CIb
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Infecties in de populatie

Ziekte in populatie

Huisartsen bezoek

Monstername

Melding aan GGD

Laboratoriumdiagnose

acties

Belang van meldingsplicht voor effectieve bestrijding
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Instrumenten t.b.v. infectieziektebestrijding

● Wet publieke gezondheid: 
meldingsplichtige ziekten bij GGD

● Internationale structuren 
Focal Point Nederland; Centrum Infectieziektebestrijding RIVM

● Berichtenservice (inf@ct) voor GGD

● Outbreak Management Team (OMT)
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Bestrijding bij crisis 
Outbreak Management Team (OMT)

● Multidisciplinaire groep deskundigen

● Voorzitter: directeur CIb

● Taak: 
professioneel advies aan de minister van VWS te geven over de 
aanpak van de infectieziektebestrijding

● Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO)
- per keer in aansluiting op het OMT georganiseerd
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Advies

Advies

Openbare 

gezondheids-

zorg

(ziekenhuizen)

Lokale 

bestrijding

OMT

(Wetenschap/

Praktijk)

Bestuurlijk 

afstemmings-

overleg

(beleid)

IBT*

Multidisciplinaire 

bestrijdings-

maatregelen

(nationaal)

Nationale crisis structuur
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Crisissituaties in Nederland

2001 cluster van meningococcose door sero groepC West Brabant
2001 anthrax/bio-terrorisme dreiging (anthrax-letters)
2003 Uitbraak Aviaire influenza A/H7N7
2003 SARS
2004 Lymphogranuloma venereum (LGV)
2004 Rubella uitbraak
2005 Clostridium difficile

associated diarree
2005 v-CJD

Source: LCI
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2006 MRSA in varkensbedrijven
2006 Doden door bijwerkingen griepvaccinatie
2007 Uitbraak van Q-koorts
2008 Uitbraak van Q-koorts
2008 Marburg hemorragische koorts
2009 Uitbraak van Q-koorts
2009 Mexicaanse griep (A/H1N1)
2010 Uitbraak van Q-koorts

Crisis situaties in Nederland

http://www.gelderlander.nl/multimedia/archive/01024/qkoorts_geiten_1024779b.jpg
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SARS

2003 OMT SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)

● Ziekteverschijnselen: atypische longontsteking (5-15% fataal)

● Verwekker: nieuw humaan coronavirus: SARS-CoV 

● Reservoir: vermoedelijk civetkat

● Transmissieroute: druppelcontact (praten, hoesten, niezen)
vermoedelijk ook urine, ontlasting en huidcontact

● Risicogroepen: medewerkers in de gezondheidszorg, 
gezinsleden, partners en nauwe contacten.



13

MRSA

2006 OMT MRSA in varkenshouderij

● Ziekteverschijnselen: vaak symptoomloos, kan infecties zoals 
steenpuist veroorzaken. 
In ziekenhuis toename morbiditeit en mortaliteit

● Verwekker: meticillineresistente Staphylococcus aureus
● Reservoir: mens en dier
● Transmissieroute: huidcontact, daarnaast aerogeen

● Risicogroepen: dragers, pasgeborenen, ouderen, personen met 
huidaandoeningen, 

● Dragers varkens-MRSA: medewerkers in de veehouderij, 
medewerkers van slachthuizen, dierenartsen
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Q-koorts

OMT Q-koorts in 2007/2008/2009/2010

● Ziekteverschijnselen: 60% asymptomatisch, 
40% mild tot ernstig verloop (2-5%)

● Verwekker: bacterie Coxiella burnetii

● Reservoir: geiten en schapen, ook andere dieren

● Transmissieroute: aerogeen

● Risicogroepen: veehouders, dierenartsen, 
laboratoriummedewerkers
personen in nabijheid van dieren of bedrijven met Q-koorts
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Marburg

2008 OMT Marburg hemorragische koorts (MHK)

● Ziekteverschijnselen: zeer ernstige vorm van hemorragische 
koorts (fataal 80%)

● Verwekker:  Marburgvirus

● Reservoir: vleermuizen

● Transmissieroute: via aerosolen en direct contact besmette 
lichaamsvloeistoffen

● Risicogroepen: contact met besmette lichaamsvloeistoffen en 
medewerkers in de gezondheidszorg (ambulance, 
ziekenhuis, laboratorium), gezinsleden, partners en nauwe 
contacten.
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Bij elke uitbraak zijn werknemers betrokken!!
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●Blootstellingsduur

●Belastbaarheid kwetsbare werknemers

●Blootstelling bij bestrijding 

Arbo Management Team (AMT)
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Extra aandacht voor werknemers :

http://www.rnw.nl/data/files/images/lead/110709 q-koorts inentin geit ANP-8486302.jpg
http://gelrenieuws.nl/media/2009/12/s_11646897.jpg
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Arbo Management Team (AMT)

● Aandacht voor werknemersgezondheid bij elke uitbraak!

● Denktank voor arboprofessional in OMT 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.aerokyn-masques.com/maques-chirurgicaux/masques-chirurgicaux-visio.jpg&imgrefurl=http://www.aerokyn-masques.com/chirurgische-maskers/chirurgische-maskers-1.html&usg=__XmXpAmIOH9OittVzqqrFG7Rm6vg=&h=400&w=370&sz=26&hl=nl&start=61&zoom=1&itbs=1&tbnid=izQ07ych2QpA8M:&tbnh=124&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dverpleging%2Bmasker%26start%3D60%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=6uaZTZ-PCIXqOYKavbYH
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Advies

AdviesOMT

(wetenschap)

Bestuurlijk 
Afstemmings-

overleg

(beleid)

IBT*

Bestrijdings-

maatregelen 

(nationaal)

*Interdepartementaal 

BeleidsTeam

AMT

Infectieziektebestrijding bij crisis

Openbare 

gezondheids-

zorg

(ziekenhuizen)

http://www.vvdkamerleden.nl/main3.aspx?site=11
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Welke informatie gebruikt het AMT:
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BAH-principe (bio-arbeidshygienisch-principe)

1. Bestrijding bij de bron

2. Organisatorische maatregelen

3. Technische maatregelen

4. Hygiënische maatregelen

5. Persoonlijke beschermingsmaatregelen

6. Vaccinatie

7. Speciale behandeling na blootstelling

8. Therapie bij ziekte
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Wat is er bereikt?

● deelname van arbo in OMT geformaliseerd 

● arbobijdrage bij Q-koorts, Nieuwe Influenza, Lyme
– Teken en lyme: onderzoek, voorlichting, meldingsplicht en 

protocol preventief medisch onderzoek tav werknemers
– landelijke richtlijn Q-koorts voor het veilig werken in een 

besmette omgeving.

– profylactisch oseltamivir

● adequate informatie (inhoud en tijd) door Arbo-inf@ct naar 
achterban 
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Hartelijk dank voor uw aandacht!

Meer informatie:

Karin.Heimeriks@rivm.nl


