Arbeidshygiëne in een pandemie: Voorkomen van Covid-19.
Programma LCB-digitaal; in samenwerking met de werkgroep COVID-19 NVVA
Datum: 10 december 2020

Aanleiding
Een maatregel is zo effectief als de kwaliteit ervan en de bereidheid om hem juist toe te passen.
De NVvA-werkgroep COVID-19 probeert vanaf het begin van de pandemie informatie bij elkaar te
brengen over het Corona-virus (SARS-CoV-2) en de maatregelen die kunnen worden getroffen om in
arbeidssituaties besmetting te voorkomen. De focus ligt daarbij niet op de medische aspecten
(behandeling en preventie via vaccinatie) of de veiligheidskundige visie zoals in de media vaak het
geval is, maar op een risicoreductie gerichte methodiek voor bedrijven en organisaties. Dit lijkt ons
een mooi onderwerp om de landelijke contactbijeenkomsten van de NVvA weer op te pakken die
door de pandemie wat naar de achtergrond waren verdwenen. Via een digitale sessie willen we
graag de huidige stand van zaken met elkaar delen. Wat weten we inmiddels over maatregelen, wat
is de effectiviteit ervan en hoe is de toepasbaarheid in de praktijk?

Doel
Arbeidshygiënisten handvatten geven om in het debat met 'evidence based' informatie te komen om
organisaties te helpen in hun preventieve maatregelen ter voorkoming van Covid-19.
Het wordt een digitale bijeenkomst dus in principe veel 'informeren'.

Programma
9:00
9:15

Opening en toelichting. Peter van Balen (NVvA)
Het Sars-Co2 virus en het butterfly effect: Van het gefladder van een vleermuis naar een
pandemie. Voorzorgsprincipe, hazards of risico’s: Recept voor Babylonisch spraakverwarring
in het ziekenhuis. Jaap Maas (Amsterdam UMC - NCvB).
9:45 Rol van mondmaskers en ventilatie in het Covid-19 maatregelenpakket. Remko Houba
(NKAL).
10:15 Pauze - break-out
10:30 COVID-19 clusters in de vleesverwerkende industrie: wat kunnen we meten op de
werkplek? Lidwien Smit (IRAS)

11:00 Arbowet en coronarisico’s buiten de zorg, hoe werkt dat? Monique Waegemaekers (ISZW)
11:30 Geleerde lessen en afsluiting. Peter van Balen (NVvA)

Inleiders
Dr. J. (Jaap) Maas
Jaap werkt als arbeidsgeneeskundige op het Amsterdam UMC en Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten (NCvB). Hij is voorzitter van het AMT en vanuit die positie nauw betrokken bij
het adviseren van RIVM en OMT over maatregelen tijdens de eerste en tweede golf.
Dr. R. (Remko) Houba
Remko als arbeidshygiënist voor het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longziekten. Hij is
onder andere lid van de commissie grenswaarden van de Gezondheidsraad.
Dr. L. (Lidwien) Smit
Lidwien is associate professor op het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de
Universiteit van Utrecht. Lidwien is betrokken geweest bij het onderzoek naar de clusters van
Corona-besmettingen in een aantal vleesverwerkende bedrijven en in nertsenfokkerijen.
Ir. M. (Monique) Waegemaekers
Monique is specialist arbeidshygiene bij de Inspectie SZW (ISZW). Zij heeft zich in die rol
gericht op de ondersteuning van de inspecteurs in hun inspectiewerk.

