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“INFECTIEZIEKEN” 
Alle aandoeningen:
méér dan pure infecties!méér dan pure infecties!

1. Infectieziekte specifiek 

2. Allergie (urine, feces, haren, parasieten) 

3. Toxisch (endotoxines, exotoxines, mycotoxines)3. Toxisch (endotoxines, exotoxines, mycotoxines)

4. Carcinogeen (mycotoxines, aflatoxine, helico-

bacter, hep B,C, HPV, etc !!)bacter, hep B,C, HPV, etc !!)

5. Teratogeen (afwijkingen bij de ongeborene )

6. Stimulering immuunsysteem 6. Stimulering immuunsysteem (pos. of neg.?)

7. Dragerschap (hep B,C,MRSA, TBC,etc). Dragerschap 



Bij de huisartsBij de huisartsBij de huisartsBij de huisarts

+ diarree + diarree + diarree + diarree 
+ X !+ X !+ X !+ X !+ X !+ X !+ X !+ X !



Infectieziekten in het nieuws

Vier doden en 84 Q-koorts: Drie Nederlandse Bacteriële Vier doden en 84 
zieken na 
uitbraak Noro-
virus.

Q-koorts: Drie 
besmette 
bedrijven in 
Noord-Brabant

Nederlandse 
besmet met 
gevaarlijk ebola
virus

Bacteriële 
infectie 
mogelijk factor 
bij wiegendoodvirus. Noord-Brabant

bekend
virus bij wiegendood

E.Coli, S. 
Aureus

Weer schurft In het groen houden zich echter 
bijtgrage Jongeren (met MRSA-bacterie op Weer schurft 

geconstateerd 
in Haarlem-
Noord

bijtgrage
teken schuil die de beruchte 

ziekte van 
Lyme kunnen 

Jongeren (met 
immuunstoornis
) overleden aan 
griep |

MRSA-bacterie op 
vlees in 
Nederland

Lyme kunnen 

overbrengen.

Veel mensen 
ziek door 

Politieman 
overlijdt aan 

Advies aan de 
minister over 

Aedes
albopictus mug ziek door 

Toxoplasmose
overlijdt aan 
Ziekte van Weil

minister over 
Legionella in 
potgrond

albopictus mug 
valt VWA 
inspecteurs aan

Hantavirus rukt West Nile Virus al Paniek in AMC bij Uitbraak Hantavirus rukt 
steeds verder op 
in Duitsland en 
belgie

West Nile Virus al 
in Hongarije

Paniek in AMC bij 
rabiës-patiënte

Uitbraak 
Kinkhoest op 
neonatenafdeling



Hoe vaak komen ze voor
in het werk? UK 2-3%in het werk? UK 2-3%

••
BeroepsinfectieziektenBeroepsinfectieziektenBeroepsinfectieziektenBeroepsinfectieziekten
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T’is maar van welke kant je het bekijkt! T’is maar van welke kant je het bekijkt! T’is maar van welke kant je het bekijkt! T’is maar van welke kant je het bekijkt! 
(draai de pijlen eens om…)(draai de pijlen eens om…)(draai de pijlen eens om…)(draai de pijlen eens om…)

•

Kippen-
vanger ?

Onderhoud,slopers?•

Buiten-
werkers?

Chauffeur?

werkers?

Boerenknecht,
Veterinair ?

Externe

Plaagdierbestrijder
?

Slager ?

Externe
werkers?
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Slager ?
Slachter ?
Veterinair ?

Bezoekers 
familie ?

Boerenknecht ?



Wat is een beroepsziekte?

Definitie beroepsziekte

'Een klinisch waarneembare aandoening 
die (in overwegende mate) door het die (in overwegende mate) door het 
werk of arbeidsomstandigheden is 
veroorzaakt'veroorzaakt'
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Wat zijn infectieziekten?

Infectieziekten zijn aandoeningen

die worden veroorzaakt door die worden veroorzaakt door 
parasieten, schimmels, bacteriën, 
virussen of prionen virussen of prionen 

(al dan niet genetisch gemodificeerd). 

Nb endotoxines,mycotoxines horen bij 
de toxische stoffen(-wetgeving)de toxische stoffen(-wetgeving)
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Wat is een beroepsinfectieziekte?

Definitie beroepsinfectieziekte

Als het oplopen van infecties plaatsvindt Als het oplopen van infecties plaatsvindt 
vanwege de arbeid  (in overwegende 
mate ) spreekt men van        mate ) spreekt men van        

beroepsinfectieziekten. beroepsinfectieziekten. 
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Overwegende mate…
moeilijk bewijs?: agentia zitten overal
Echter waarschijnlijker in het werk
(circumstantial evidence indien):(circumstantial evidence indien):

• Moleculaire gelijkenis zieke<> agens op werk (PCR)

• Meerdere mensen op de werkplek ziek• Meerdere mensen op de werkplek ziek

• Geen adequaat arbobeleid

• Meestal Intensiever contact bij arbeid dan elders:• Meestal Intensiever contact bij arbeid dan elders:

• Nabijheid (continu aanraken vlees slachterij)

• Frequenter (vele malen per dag ipv soms)

• Meerdere individuen • Meerdere individuen (1000 ipv 1 kip)

• Variatie individuen (steeds een andere koe ipv alleen Berta VII)

• Langduriger (verzorging dier)• Langduriger (verzorging dier)

• Andere onderdelen: (darminhoud slachterij, varkenshersen blow-out)

• Vooral contact met zieke exemplaren/individuen• Vooral contact met zieke exemplaren/individuen
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De GOUDEN Standaard voor al De GOUDEN Standaard voor al 
dan geen beroepsziekte:

Zonder dit werk Zonder dit werk 

had u deze ziekte/gezondheidsschade 

niet gehadniet gehad
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B.A. bijzondere agentia in 
vergelijking met TOS? Verschillenvergelijking met TOS? Verschillen

• Besmettingsgevaar familie, bevolking• Besmettingsgevaar familie, bevolking

• Spontane vermeerdering

• Belasting zeer variabel: meten is moeilijk• Belasting zeer variabel: meten is moeilijk

• Méér als bij TOS individuele gevoeligheid

• Preventie door vaccinatie (soms)

• Specifieke therapie mogelijk• Specifieke therapie mogelijk

• Overbrenging via menselijk contact

• Tos absorptie BA invasie • Tos absorptie (passief), BA invasie (actief)

• Tos excretie weinig gevaar anderen, 

BA = verspreidingBA = verspreiding



B.A. bijzondere agentia 
in vergelijking met TOS?        
OvereenkomstenOvereenkomsten

Toxicologie concept

Biologisch agens 
conceptToxicologie concept

• toxiciteit

• port / route d’entrée

concept

• virulentie

• port /route d’entrée• port / route d’entrée

• dosis

• expositie duur

• port /route d’entrée

• (Dosis)

• expositie duur• expositie duur

• expositie frequentie

• metabolieten ook 

• expositie duur

• expositie frequentie

• Ag-As complexen • metabolieten ook 
gevaarlijk

• distributie over gehele 

• Ag-As complexen 
idem (afweer soms gevaarlijk!)

• distributie idem• distributie over gehele 
lijf (passief)

• distributie idem

(actief)



Wat zijn de mogelijke 
gevolgen van blootstelling 
aanbiologische agentia?aanbiologische agentia?

1. Niets1. Niets

2. Dragerschap2. Dragerschap

3. Ziekte meteen of later: infectieziekte,   3. Ziekte meteen of later: infectieziekte,   
lokale ontsteking

4. Ziekte later: kanker, allergie, 
teratogeen, lever cirrose, nawerking teratogeen, lever cirrose, nawerking 
(legionella)



Extra uitbreiding registratie 
gezondheidsschade bij IZ 
bij het NCvBbij het NCvB

• Ook als men drager bent geworden zonder • Ook als men drager bent geworden zonder 
ziekte… (mrsa, hep B, positieve mantoux)

• Ook vanwege nadelige gevolgen (bijwerkingen) • Ook vanwege nadelige gevolgen (bijwerkingen) 
therapie, profylaxe( TBC, malaria)

• Ook als men een vaccinatie heeft gehad na een 
incident en niet meer ziek kan wordenincident en niet meer ziek kan worden

• Ook als men passief geïmmuniseerd bent nav 
een incidenteen incident
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Infectieziekten algemeen I.
(belangrijke feiten ivm arbobeleid)

1. Oorzaken:       Agentia: bacterie , virus, schimmel, parasiet, prion1. Oorzaken:       Agentia: bacterie , virus, schimmel, parasiet, prion

2. Aanwezigheid: Overal, maar op werk wat meer en vaker

3. Overdracht: Door de Lucht en Contact ,  

vectoren  etcvectoren  etc

(direct  en indirect ) Alles is gericht op overdracht naar U 

4.  Effecten: Géén, of Dragerschap of Ziekte4.  Effecten: Géén, of Dragerschap of Ziekte

5.  Ziekten:  Specifiek, ontsteking, EN :5.  Ziekten:  Specifiek, ontsteking, EN :
(allergie, intoxicatie, “immunomodulatie”, kanker en aangeboren afwijkingen)
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Infectieziekten algemeen II.
(belangrijke feiten ivm arbo)

6. Gevoeligheid individu: Kwetsbaarheid (arbowet)6. Gevoeligheid individu: Kwetsbaarheid (arbowet)

7. Concentratie Agentia:        spontaan7. Concentratie Agentia:        spontaan

Vermenigvuldigen

8. Schadelijke dosis:      1 genoeg 

9. Preventie: hygiëne, vaccinatie, medicijnen

10. Therapie : snel en doelgericht, professioneel18



Infectieziekten en werkInfectieziekten en werk

• Meest voorkomende oorzaak van kort 
verzuim ( > 50%)verzuim ( > 50%)

• Veel voorkomende oorzaak minder • Veel voorkomende oorzaak minder 
kwaliteit werk (hoofdpijn, onwel-zijn, etc)

• Oorzaken ook vaak in het werk : 
aard, plaats, onderlinge besmettingaard, plaats, onderlinge besmetting

• Werkgever maar OOK bedrijfsarts • Werkgever maar OOK bedrijfsarts 
verantwoordelijk voor goed beleid
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Infectieziekten cyclus

• Is een oorzaak en gevolg keten

• Maak deze per agens!

• ALLE elementen per onderdeel van belang

• Raadpleeg altijd Microbioloog & Dierenarts 
& Bedrijfsarts & Hygienist & Bedrijfsarts & Hygienist 

• Geeft prima inzicht waar uw kan ingrijpen!• Geeft prima inzicht waar uw kan ingrijpen!
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Gebied 1.Gebied 1.Gebied 1.Gebied 1.

Infectieziekte Infectieziekte Infectieziekte Infectieziekte ARBO KETENARBO KETENARBO KETENARBO KETEN

PREVENTIEVEPREVENTIEVEPREVENTIEVEPREVENTIEVE aandachtaandachtaandachtaandachtPREVENTIEVEPREVENTIEVEPREVENTIEVEPREVENTIEVE aandachtaandachtaandachtaandacht

2.preventie:2.preventie:
organisatie

hygiëne

7.preventie:7.preventie:
Snelle herkenning
Snelle diagnostiek

1.preventie:1.preventie:

KENNISKENNIS

7.Infectie7.Infectie

1. Agentia,

bacteriën,fungi,viri, etcPAGO/ZVPAGO/ZV
6. preventie:6. preventie:

hygiëne
afvalverwijdering

Snelle diagnostiek

7.Infectie7.Infectie

2.Reservoirs,

mensen,water,apparaten

RI&E, ZV

ZV,Pago,RI&E 

6. preventie:6. preventie:
Zwangeren

Leeftijd
Verworven
congenitaal

6.Gevoelige
gastheer

RI&E, ZV

RI&E, ZV

ZV,Pago,RI&E congenitaal

5.preventie:5.preventie:
Persoonlijke 

3.Uitgang,
excreties,huid, etc

5.Ingang
huid,mond.etc

RI&E

RI&E

RI&E, ZVPersoonlijke 
beschermings-

Middelen
HYGIENE

4.Wijze van
Overdracht,

Direct contact,lucht,vector,etc

RI&E
4. preventie:4. preventie:

Afzuiging
Organisatie

isolatie

3.Preventie:3.Preventie:
Vectorenbestrijding
Afschermen bron



Herken de 
Leefvoorwaarden
rode vlaggen voor de CAHrode vlaggen voor de CAH

• Organische bestanddelen (afval,voedsel)• Organische bestanddelen (afval,voedsel)

• ∆  R.V, water Voldoende vocht maar soms ook 
juist niet juist niet (q-fever)

• ∆ Temperatuur • ∆ Temperatuur (schimmel in koelkast,bibliotheek)

• Insleep van buiten (alles wat beweegt!)• Insleep van buiten (alles wat beweegt!)

• Kijk ook naar de buurt en wat KAN gebeuren• Kijk ook naar de buurt en wat KAN gebeuren

(∆ = toename/afname van)
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Herken de Bron(nen)

• Vectoren

– Dieren (van luis tot muis)

r groot – Mensen: van klein naar groot 
van levend� dood ��������van levend� naar …… dood ��������

• Afval• Afval

• Water, Aarde & Lucht ( milieu )

• Het product, werkmateriaal, sanitair• Het product, werkmateriaal, sanitair
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Risicovolle 

situatiessituaties
• Ongevallen, calamiteiten. • Ongevallen, calamiteiten. 

• Onderhoud

• Reparaties• Reparaties

• Schoonmaken (spuiten,vegen,blazen)

• Nieuwelingen,bezoekers, onbekenden, • Nieuwelingen,bezoekers, onbekenden, 
inbrekers, overwerkers,illegalen

• Producten van buiten• Producten van buiten

• (Plaag)dieren, vectoren

• Pandemie, epidemieën, uitbraken• Pandemie, epidemieën, uitbraken

• Werkdruk
25



Erúit, onderweg 
(transmissiewegen) 
en erínen erín

• Uit/afscheidings (producten):• Uit/afscheidings (producten):

feces, slijm, urine, bloed, etc

• Transport: lucht, water,voorwerpen, 
aanraken, vectoren, mens en dieraanraken, vectoren, mens en dier

• Opname: huid, slijmvliezen, wond, mond, • Opname: huid, slijmvliezen, wond, mond, 
kont, neus, ogen, longen, darm
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Een Burka, een P1 maskertje? 
Waarom helpen ze (een beetje) 
tegen Influenza?tegen Influenza?

FFP1111 (SL), voor                              FFP1111 (SL), voor                              
onschadelijk fijn stof



Waarom helpen een Burka 
een P1 maskertje tegen een P1 maskertje tegen 
influenza besmetting

Meta-analysis of six case-control studies suggests that physical measures are highly effective in 
preventing the spread of SARS:

Meta-analysis of six case-control studies suggests that physical measures are highly effective in 
preventing the spread of SARS:

• Handwashing more than 10 times daily (odds ratio 0.45, 95% confidence interval 0.36 to 0.57; 
number needed to treat=4, 95% confidence interval 3.65 to 5.52); 

• Wearing masks (0.32, 0.25 to 0.40; NNT=6, 4.54 to 8.03); • Wearing masks (0.32, 0.25 to 0.40; NNT=6, 4.54 to 8.03); 

• Wearing N95 masks (0.09, 0.03 to 0.30; NNT=3, 2.37 to 4.06); 

• Wearing gloves (0.43, 0.29 to 0.65; NNT=5, 4.15 to 15.41);

• Wearing gowns (0.23, 0.14 to 0.37; NNT=5, 3.37 to 7.12);• Wearing gowns (0.23, 0.14 to 0.37; NNT=5, 3.37 to 7.12);

• Handwashing + masks + gloves + and gowns combined (0.09, 0.02 to 0.35; NNT=3, 2.66 to 4.97). 

The incremental effect of adding virucidals or antiseptics to normal handwashing to decrease the spread The incremental effect of adding virucidals or antiseptics to normal handwashing to decrease the spread 
of respiratory disease remains uncertain. 

BMJ 2008;336:77-80 (12 January), doi:10.1136/bmj.39393.510347.BE (published 27 November 2007) 



Verplichtingen bedrijf bij (B)IZ?Verplichtingen bedrijf bij (B)IZ?

1) Goed arbo-beleid voeren:

1) Arbo-wet 

2) Arbo-besluit biologische agentia 
(Hoofdstuk 4 afdeling 9 artikelen 4.84 (Hoofdstuk 4 afdeling 9 artikelen 4.84 
t.m.  4.115 ) 

2) Goed werkgeverschap Burgerlijk 
wetboek: letselschade in en door het wetboek: letselschade in en door het 
werk

3)  Omdat u arbeidshygiënist /arts bent
29



Verplichtingen in een overzicht

Arbobesluit                 Verplichting tot :                                               Gericht             Blootstelling
Artikel werken               mogelijkArtikel werken               mogelijk

• 4.85+97               Uitvoeren RI&E  +                           +
• 4.87+89+91         Nemen beheersmaatregelen                                      +                           +

+98+99.2
• 4.99.1+100+101   Nemen verdergaande maatregelen                             +                           -
• 4.88                     Markering met biorisicoteken                                     +                           -• 4.88                     Markering met biorisicoteken                                     +                           -
• 4.90+92+96         Registratie, info gegevens verstrekken                        +                          -
• 4.93                     Info Ri&e mbt BA                                                      +                          +
• 4.102                   Voorlichting en onderricht                                          +                          +
• 4.94                     Kennisgeving AI vooraf risicowerkzaamheden              +                          -
• 4.95                     Info-verplichting AI incident cat 3 of 4                        +                          +• 4.95                     Info-verplichting AI incident cat 3 of 4                        +                          +
• 4.109                   vrijstellen zwangeren bepaalde arbeid                         +                          -
• 9.2+3                   Naleving door werkgever en werknemers                    +                          +
• 9.22.1                  Inwilligen eis tot naleving                                           +                          + 

In wezen géén verschil in praktische aanpak, bij bewust werken ligt meer 
van te voren duidelijk vast! (en is dus controleerbaarder voor de Arbeidsinspectie)
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Voorzorg- , risico- en 
preventie-benadering, preventie-benadering, 

laat u niet misleiden

Principe Wat? Grens Wanneer? Door wie?

Voorzorg-
benadering

Alle 
maatregelen 
nemen die 

Techniek,
Economie,
Politieke 

Onzekere
causale 
relaties

Europa,
politiek,
milieunemen die 

technisch 
mogelijk zijn

Politieke 
wil

relaties milieu

Risico- Alle Economie, Bij statisch Milieu,Risico-
benadering

Alle 
maatregelen 
nemen tbv
bepaald aantal 
slachtoffers

Economie,
Laag                                               
aantal 
doden

Bij statisch
zekere 
causale 
relaties

Milieu,
Politiek,
MAC-waarden

slachtoffers

Preventie-
benadering

Alle 
maatregelen 
nemen tenzij 

Redelijkerw
ijs
principe

Bij zekere 
causale 
relaties

ProfessionalA
rbowet, 
arbobesluit,cinemen tenzij 

redelijker wijs
principe relaties arbobesluit,ci

vielrecht
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Redelijkerwijs = volgens recht, met recht, volgens billijkheid

• Proportionaliteit: sancties evenredig moeten zijn aan het 
nagestreefde doel (niet méér doen dan nodig is)

• Subsidiariteit : staat de maatregel in de juiste verhouding tot  
andere mogelijke maatregelen

• Effectiviteit : Bereik je met de maatregelen het gestelde doel

• Doelmatigheid : Bereik je met de maatregelen het gestelde doel zo • Doelmatigheid : Bereik je met de maatregelen het gestelde doel zo 
goed mogelijk

• Noodzakelijkheid: Zijn de maatregelen nodig om het gestelde doel • Noodzakelijkheid: Zijn de maatregelen nodig om het gestelde doel 
te bereiken

• Bij dit alles rekening houden met : stand der wetenschap, der • Bij dit alles rekening houden met : stand der wetenschap, der 
bedrijfsgezondheidszorg, der praktijk, der cultuur,der economie, 
en der financiën 



Verplichtingen concreet voor uVerplichtingen concreet voor u

• Dieper gaande RI&E:• Dieper gaande RI&E:
– ALLE potentiële agentia 

– Aard, duur, mate blootstelling

– ALLE effecten ( ook niet infectieuze!)

• Voorlichting Alle effecten en maatregelen

• Preventie,hygiëne (ook soms snelle therapie= tertiaire • Preventie,hygiëne (ook soms snelle therapie= tertiaire 

preventie hoort daarbij!)

• VACCINATIE: altijd en gratis• VACCINATIE: altijd en gratis

• Medisch onderzoek begin werk, gedurende, op verzoek:• Medisch onderzoek 
zo vaak als nodig is, of gewenst door werknemer(s)
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Uitvoering in de praktijk?

• RI&E door ECHTE professionals laten doen

• Ziekteverzuim door professionals laten regelen samen met case • Ziekteverzuim door professionals laten regelen samen met case 
manager. (trechter/zeef/spoorwachterbenadering)

• Afspraken maken over vorm medisch onderzoek

• Preventie systematisch aanpakken {BAH principe}• Preventie systematisch aanpakken {BAH principe}

• Afspraken maken over calamiteiten (prikaccident = 24 uur!), 
uitbraak, pandemieuitbraak, pandemie

• Afspraken maken over vaccinatie

• Open S.U., PMO/PAGO
34





Overzicht meldingen 
BIZ 2003-2008BIZ 2003-2008

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ISIS
20062006

Darm 11 16 26 72 21 16 40 4,5 
milj

Huid 11 18 39 37 9 11 13 ?Huid 11 18 39 37 9 11 13 ?

Zoö-
nosen

5 11 4 4 - 26 10 ?

Lucht-
wegen

2 10 - 3 6 2 = 2,9 
milj

Lyme 3 - 16 12 8 ? 10 17.000

MRSA 10 8 2 12 16 ? 9 ?

Overig 66 56 56 43 51 55 2 ?
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Overig 66 56 56 43 51 55 2 ?

Totaal 108 114 143 183 111 110 117



HantavirusHantavirus



Chlamydophila abortus bij schapen en geiten blijft een Chlamydophila abortus bij schapen en geiten blijft een 
probleem

Afgelopen jaar heeft vooral Q-Koorts veel aandacht gekregen als veroorzaker van abortus 
bij vooral melkgeiten en melkschapen. Maar Chlamydophila abortus is eveneens een bij vooral melkgeiten en melkschapen. Maar Chlamydophila abortus is eveneens een 
ernstige zoönose die in de differentiaaldiagnostiek niet vergeten moet worden. Ook dit 
jaar bevestigt sectieonderzoek het vermoeden dat Chlamydophila in Nederland 
regelmatiger voorkomt dan in het verleden gedacht. Chlamydophila is een ernstige 
zoönose die bovendien lastig op te sporen is.

In de praktijk komt lang niet altijd aan het licht dat Chlamydophila de abortusproblemen In de praktijk komt lang niet altijd aan het licht dat Chlamydophila de abortusproblemen 
veroorzaakt. De diagnose is namelijk lastig te stellen. De verschijnselen verwerpen aan het einde 
van de dracht in combinatie met afwijkingen aan de nageboorte geven soms een aanwijzing. 
Sectie op de vrucht maar vooral op de nageboorte is nodig om de diagnose te bevestigen. 
Schapenhouders die materiaal insturen van verwerpers, moeten wel zorgen dat er altijd een stuk 
nageboorte bij zit. 

Bij verdenking van Chlamydophila abortus is ook een ELISA beschikbaar. De methode berust op 
het zichtbaar maken van de aanwezigheid van virussen door middel van een kleurreactie. De aan-
of afwezigheid van een besmetting met Chlamydophila is met deze ELISA ook buiten de 
aflamperiode aan te tonen. Omdat het enige tijd duurt voordat antistoffen aantoonbaar zijn met 
deze ELISA is deze test niet geschikt voor het aantonen van acute infecties. Ongeveer 3 weken na 
infectie zijn de eerste antistoffen tegen Chlamydophila abortus aantoonbaarinfectie zijn de eerste antistoffen tegen Chlamydophila abortus aantoonbaar

bron: GD, 29/01/09 (NB ook listeria / coxiella / toxoplamose (alleen geslacht)
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LJUNGAN VIRUS, INTRAUTERINE FETAL DEATH –LJUNGAN VIRUS, INTRAUTERINE FETAL DEATH –
SWEDEN A ProMED-mail post Date: Wed 28 Jan 2009 Bo 

Niklasson<bo.niklasson@medcellbiol.uu.se

Ljungan virus associated with intrauterine fetal death in humans (Sweden)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ljungan virus (genus _Parechovirus_, family _Picornaviridae_) has been shown to cause 
fetal death and malformations in laboratory mice.The virus now has been associated with 
intrauterine fetal deaths in humans based on both laboratory and epidemiological evidence. 
This virus was isolated from one of its wild rodent reservoirs, the bank vole (_Myodes This virus was isolated from one of its wild rodent reservoirs, the bank vole (_Myodes 
glareolus_), near the Ljungan River in central Sweden (1, 2). Ljungan virus also has been 
identified in wild rodents in the USA (3, 4). Ljungan virus is related to cardioviruses, 
picornaviruses which also have rodents as their main reservoir hosts. Cardioviruses 
and their role as potential human pathogens recently were discussed on ProMED -- see 
ProMED archive refs. Below. Studies with laboratory mice showed that more than half of ProMED archive refs. Below. Studies with laboratory mice showed that more than half of 
the dams
infected with Ljungan virus during pregnancy and then exposed to stress gave birth to pups 
that died during the perinatal period (5).Malformations of the central nervous system, 
including hydrocephaly [water on the brain] and anencephaly [lack of brain], were seen in
some of these offspring.Recent studies in Sweden found Ljungan virus in placenta and some of these offspring.Recent studies in Sweden found Ljungan virus in placenta and 
tissuefrom human cases of intrauterine fetal death (IUFD) using bothimmunohistochemistry 
and real time RT-PCR (6, 7). Placentas from normal pregnancies have been used as 
controls and found to be Ljunganvirus-negative. An intriguing association between the 
incidence of IUFD and cyclic rodent density has been observed. Ljungan virus alsoincidence of IUFD and cyclic rodent density has been observed. Ljungan virus also
was found in one IUFD case in the United States.
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Kwetsbaren ≠ risicolopers

• Risico loopt in principe iedereen, • Risico loopt in principe iedereen, 
niemand is onkwetsbaar, soms wel : 
vaccinatie en natuurlijke infectie maar vaccinatie en natuurlijke infectie maar 
dit geldt niet altijd: 

Iedereen loopt risico, maar sommigen 
meer dan gemiddeld: de kwetsbaren
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Enkele bijzondere BIZ zoönosen

• Jongeman met levertransplantatie (varkens)• Jongeman met levertransplantatie (varkens)

• Twee mensen met epilepsie          (diervoeding)

• Biologe met CLL in de dierentuin   (vogelmest)• Biologe met CLL in de dierentuin   (vogelmest)

• Beroepen met agressieve beesten 

• Zwangere in de kinderboerderij• Zwangere in de kinderboerderij

• Waterpolitieman, brandweerduiker, pinguinvijver

• Buitenlandreizigers : Nairobi eye/ Japanse 
encefalitis/Rabies/Ebolaencefalitis/Rabies/Ebola

• Maak van een mug WEL een olifant (tijgermug)
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“Buitenwerkers”“Buitenwerkers”
• KLIMAAT: Temp, R.V., Regen, Wind, Tocht

• ZON: Puur (Ca,staar,veroudering,allergie, ziekten(LE,porfyrie,koortslip),verbrand)          
+ Planten: HUID (fototoxisch)

+ Geneesmiddelen:HUID   (cosmetica,psychofarmaca,antihistaminica)

+ TOS:HUID (teer,asfalt,fenolen,zware metalen)

• BUITENLUCHT: Smog, verkeer, grond, etc

• VEILIGHEID:verkeer,electriciteit,verdrink,(huisdieren)

• Plantsoenen (insecten,teken,ratten,vossen)

• Bos (teken,vossen,ratten,muizen,vleermuizen)
• WELZIJN:publiek,kleding,toezicht(alcohol) sanitair

• Watercontacten (Weil, cryptosporoidose, 
botulisme, influenza)botulisme, influenza)



Vleesverwerking en 
zoönosenzoönosen

• Salmonella spp

• Campylobacter

• Hepatitis E

• Ecthyma • Campylobacter

• Leptospira interroggans

• Coxiella burnetii

• Yersinia enterocolica

• Ecthyma 
contagiosum

• Influenza• Streptoccoccus suis

• clostridium tetani

• E. Coli 157:H7

• Brucella bang

• Influenza

• Nipah

• Orf
• Brucella bang

• Listeria momocytogenes

• Pasteurella multocida

• Chlamydia spp

• Mycobacterium bovis

• Orf

• Rabies
• Mycobacterium bovis

• Streptococcus spp

• Staylococcus spp (MRSA!)

• Clastridium difficile

• Arcobacter spp

• Adeno,astro etcetc

• Papilloma spp
• Arcobacter spp

• Aeromonas hydrophila • Toxoplasma gondii
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Milieu en arbo ontmoeten elkaar
verspreiding Campylobacter jejuni (diarree)verspreiding Campylobacter jejuni (diarree)



Kwetsbare groepenKwetsbare groepen
en zoönosen 

1. Ouderen (minder algemeen)

2. Jongeren (minder specifiek)2. Jongeren (minder specifiek)

3. Zwangeren (gevaar foetus en moeder)

4. Aangeboren immuunafwijkingen4. Aangeboren immuunafwijkingen

5. Verworven ziekten (MILT, ALLE ORGANEN)

6. Geneesmiddelengebruik 6. Geneesmiddelengebruik (ANTIBIOTICA, ANTI-TNF(RA,C.U., 
Z.v.Crohn), CORTICOSTEROIDEN)

7. Leefwijze (ROKEN, DRINKEN, GEWICHT)7. Leefwijze 

8. Invloed arbo (TOX, STRESS, TRAUMA)
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Arbo-verhogers 
kwetsbaarheidkwetsbaarheid
ook in RI&E

• Stress• Stress

• Andere agentia

• Traumatiserende handelingen• Traumatiserende handelingen

• Toxische stoffen

• Blootstelling aan water• Blootstelling aan water

• Straling 

• Hygiënisch gedrag• Hygiënisch gedrag

• Omstandigheden van buiten ( Q fever)
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Hoe spoor je nieuw 
ontstane immuun-ontstane immuun-
incompetenties op?

• Opsporen vanuit aanwezigheid agentia• Opsporen vanuit aanwezigheid agentia
( taak CAH&BA: bij dit agens zijn bekende kwetsbaarheden….)

• Ziekteverzuimbegeleiding

• Actief door werknemers laten melden

• PMO/PAGO

• Curatieve sector! 47



Zwangeren en 
infectieziekteninfectieziekten

Zoönosen Overige infecties

• Toxoplasmose

• Listeriose

• CMV

• Parvo B 19 (5e ziekte)• Listeriose

• Q fever

• Salmonella, shigella,  ( 
iedere diarree ! ) 

• Parvo B 19 (5 ziekte)

• Rubella (rode hond)

• Varicella (waterpokken)
iedere diarree ! ) 

• Chlamydia ovii

• Hepatitis E (?!)

• Pertussis (kinkhoest)

• Morbilli (mazelen)

• Hepatitis B,C,HIV
• Hepatitis E (?!)

• Psittacose

• Brucella  

• Hepatitis B,C,HIV

• GRIEP! , Malaria 

• Herpes simplex
• Mycobacterium?

• MRSA?

• Herpes simplex

etc
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Preventie 
het “BAH-principe”
(Biologisch Arbeids Hygiëne)(Biologisch Arbeids Hygiëne)

1. Bronaanpak 7. Technische hygiënische 1. Bronaanpak 

2. Desinfectie 

7. Technische hygiënische 
maatregelen 

8. Persoonlijke hygiënische 

3. Afscherming

4. Vectorenbestrijding

8. Persoonlijke hygiënische 
maatregelen

9. Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 4. Vectorenbestrijding

5. Transmissie- onderbreking

9. Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

10. Vaccinatie 

6. Organisatorisch 11. Diagnostiek versnellen

12. EHBO, calamiteiten aanpak12. EHBO, calamiteiten aanpak



Preventie in de praktijk
Wat is hygiënisch gedrag?
Zeker als je denkt besmettelijk te zijn !Zeker als je denkt besmettelijk te zijn !

• Social distancing

• Handen wassen

• Uitscheidingsproducten bij je houden( kapje, neus-elleboog)

• Bij eigen of iemand anders ziekte je beperken• Bij eigen of iemand anders ziekte je beperken

• Niet aan je neus, gat, mond, ogen zitten

• Pbm: snoetjes, handschoenen goed gebruiken (hergebruik, 
doosjes)

• Dieren vermijden
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Toegevoegde waarde 
Arbeidhygiënisten  BedrijfsartsenArbeidhygiënisten  Bedrijfsartsen

• Onafhankelijke positie (draagvlak); • Onafhankelijke positie (draagvlak);

• Kennis van blootstelling, gedrag

• RI&E Multidisciplinaire benadering;

• Kennis effecten (diagnostiek)

• RI&E Multidisciplinaire benadering;

• Kennis van hygiëne • Reguliere verzuimbegeleiding:
– Thuisblijven & aangepaste werkzaamheden;

– Terugkeer naar werk (immuun!);

• Kennis van PBMs

• Kennis van risico-inschatting

• Centrale plaats in de organisatie;

• Coördineren van alle kennis

• Kennis van “meten”
• Kennis van kwetsbaarheid

• Kennis therapie / ehbo
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Arbowet in een paar woordenArbowet in een paar woorden

• Niemand mag ziek worden door het • Niemand mag ziek worden door het 
werk

• De verantwoordelijkheid ligt EERST bij 
de werkgever, maar …..ook wel wat bij de werknemer…maar….de werkgever, maar …..ook wel wat bij de werknemer…maar….

• Risico’s voor derden!• Risico’s voor derden!

• Bestuurlijke boetes en civiele claims• Bestuurlijke boetes en civiele claims
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Overzicht aandachtsgebiedOverzicht aandachtsgebied

WIE? :     Arbeidshygiënist Bedrijfsarts

HOE? :    RI&E , preventie(technisch) preventie (medisch) RI&E, PAGO, ZV, spreekuur

aanwezigheid eigenschappenaanwezigheid eigenschappen

Doelgebied : WERKPLEK ORGANISME WERKNEMER        EFFECT            ZIEKTE

# gevoelige groepen

# vaccinatie

Aandacht:     # meten          # meten # transmissie # onderzoek 

# groeivoorwaarden              # hygiëne gedrag # beroepsziekten

# reïntegratie



Interdisciplinair CAH & BA!Interdisciplinair CAH & BA!

• Diepgaande RI&E: • Diepgaande RI&E: 
– ALLE potentiële agentia 

– Aard, duur, mate blootstelling

– ALLE effecten ( ook niet infectieuze!)

• Voorlichting Alle effecten en maatregelen

• Preventie (ook soms snelle therapie= tertiaire preventie hoort • Preventie (ook soms snelle therapie= tertiaire preventie hoort 

daarbij!)

• VACCINATIE: altijd en gratis• VACCINATIE: altijd en gratis

• Medisch onderzoek start, gedurende, op verzoek en • Medisch onderzoek 
zo vaak als nodig is…..
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Interdisciplinaire
samenwerking! 
( IZ verbroederen )( IZ verbroederen )

• Microbiologen• Microbiologen

• Arbeidshygienisten)

• Ziekenhuishygienisten• Ziekenhuishygienisten

• Milieukundigen

• Veterinairen• Veterinairen

• Artsen infectieziektenbestrijding GGD

• Epidemiologen, beleidsmedewerkers• Epidemiologen, beleidsmedewerkers

• Huisartsen,schoolartsen,verpleeghuisartsen 

• ……….• ……….
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Hoe streng is de 
arbowet?

• Voorzorgsbenadering = • Voorzorgsbenadering = 
preventiebenadering

• Bestuurlijke boetes

• Civiel recht = claims

• Arbeidsinspectie (arbocatalogi , 
klachten)klachten)
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Arbowet 2008 
BASIS (= geest vd wet )BASIS (= geest vd wet )
ARTIKEL 3 Arbobeleid

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle 
met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed 
mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en 
professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt:

a. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd organiseert de werkgever de arbeid 
zodanig dat daarvan
geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemer:

b. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden de gevaren en risico's voor de 
veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron 
daarvan voorkomen of beperkt; naar de mate waarin dergelijke gevaren en risico's niet bij de 
bron kunnen worden voorkomen of beperkt, worden daartoe andere doeltreffende 
maatregelen getroffen waarbij maatregelen gericht op collectieve bescherming voorrang maatregelen getroffen waarbij maatregelen gericht op collectieve bescherming voorrang 
hebben boven maatregelen gericht op individuele bescherming; slechts indien redelijkerwijs 
niet kan worden gevergd dat maatregelen worden getroffen die zijn gericht op individuele 
bescherming, worden doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen aan de 
werknemer ter beschikking gesteld;

c. de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte 
arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden 
gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers aangepast;
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“Richtlijnen”

• GGD adviezen, technische richtlijnen• GGD adviezen, technische richtlijnen
(hygiëne  richtlijnen hygiëne  richtlijnen LCHV ) voor bv  medisch  

kinderdagverblijven en boddaertcentra

• Arboinformatieblad AI 8• Arboinformatieblad AI 8

• WWW.KIZA.nl  = stand der wetenschap/praktijk

• VWA , HCAPP’s, • VWA , HCAPP’s, 

• NVAB: zwangeren, influenza     CBO: lyme

BESTE: 

Op MAAT door U als arbeidshygienist/arbodienst
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Moderne hygiënische valkuilenModerne hygiënische valkuilen

• Handenwassen (frequentie, techniek, huid)

• Deurknoppen, katoenhanddoeken, 
werkmateriaal

• Bezemen, Stofzuigen, Perslucht • Bezemen, Stofzuigen, Perslucht (= deeltjes blazen)

• Werkkleding (opslag, wisselen)

• Operatiesnoetjes ook TOS?(werknemer vs patient)

• Vingers zwerven (neus, haar, oren, gat etc)

• Aerosolvorming (centrifugeren bloed, hogedrukspuit)

• Overlevingsduur organismen onderschat• Overlevingsduur organismen onderschat

• Buitenwerkers, reizigers, social distancing



Take home…Take home…

• Iedere arbeidshygienist heeft met IZ te 
maken, zeer vaak zijn dat zoönosenmaken, zeer vaak zijn dat zoönosen

• Bio ArbeidsHygiënisch (BAH) principe !• Bio ArbeidsHygiënisch (BAH) principe !

• Welk agens dan ook Niet in de RI&E • Welk agens dan ook Niet in de RI&E 
meenemen is een verwijtbare fout van de 
arbodienst (politieman lyme)arbodienst (politieman lyme)

• Denk aan kwetsbare groepen(zwangeren • Denk aan kwetsbare groepen(zwangeren 
,maar ook……..∞)

61



Gecondenseerd 
Samengevat: Samengevat: 

• Preventieprincipe : altijd ALLES • Preventieprincipe : altijd ALLES 
WETEN en dan ALLES DOEN wat kan

• Realiseer u de kwetsbarenkwetsbaren• Realiseer u de kwetsbarenkwetsbaren

• Bied altijd Vaccinatie aan
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