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Achtergrond

• Gedetailleerde RI&E biologische agentia (2012)

• Ook bij vleessector en vleeswarensector bestond de behoefte om meer 
helderheid te krijgen in de risico’s van blootstelling aan biologische agentia. 

 Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) ‘Biologische agentia’ in de vleessector 

en vleeswarensector en een vertaling maken naar de arbocatalogus.



Risico’s  in de vleessector in het nieuws.







Opname micro-organisme:

• Via inademing

• Via de mond (bijv. hand-mond-gedrag)

• Via wondjes

Dus onder andere:

• Aanraken van de beesten

• Stofdeeltjes

• Waterdruppels bij schoonmaak

• Onvoldoende hygiëne tijdens de pauzes

Hoe kan je een infectieziekten oplopen?



Hoe zijn we te werk gegaan: 

Input van experts (oa IRAS/RIVM/NVWA/VION) selectie van agentia die 

potentieel voorkomen bij runderen, varkens, schapen en geiten en die als 

zoönose relevant kunnen zijn voor werknemers.

Afwijkend van de huidige blauwdruk: 

• Beoordeling hoe relevant deze agentia is (bijvoorbeeld Salmonella en  

Campylobacter continue relevant), en hoe frequent dit agens kan 

voorkomen bij dieren in slachthuizen. 

• Beoordeling hoe relevant deze agentia is gedurende het slachtproces.



Per agens:

• Wat is het agens?

• Waarom is het voor de vleessector en vleeswarensector mogelijk relevant?

• Welk potentieel risico loopt men? 

• Welke transmissieroute is relevant?

• Is vaccinatie voor dit agens een optie?





Runder/kalverenslachterij

Risicoklasse en overdracht per agens
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• Meerdere bedrijven bezocht

• Runder- en kalverenslachterij

• Varkensslachterij

• Schapenslachterij

• Vleesverwerkend bedrijf

• Processen, taken, handelingen en blootstellingsmomenten in detail 
bekeken (geen metingen)

Hoe zijn risico’s ingeschat?

Proces analyse!



Proces analyse



Proces analyse



Risicoprofiel 



• Voor ieder diersoort (varken, rund/kalf en schaap/geit) 

2 RI&E’s opgesteld  Vleessector en vleesverwerkende sector

• In totaal 6 RI&E’s

• Link naar de bestanden: 

www.vleeswerkt.nl of www.arbocatalogus-vlees.nl



Schoonmaak Schone slacht



Schoonmaak Vleesverwerking



1. Aanscherping van de bestaande hygiëne protocollen. 

2. Aanscherping van het gebruik van handschoenen. 

3. Bij schoonmaakwerkzaamheden verplicht gebruik adembescherming 

bij hoge druk en handschoenen in het ‘vuile gedeelte’ van het proces. 

Dit wordt tevens sterk aanbevolen bij de vleesverwerking.

Resultaten en conclusie



• Verdiepende RI&E Biologische agentia (6x) (met werkinstructie)

• Uitkomsten samen met de branche vertaald naar richtlijnen en goede 
praktijken (oa hygieneprotocol).

Arbocatalogus en goede praktijken beschikbaar via www.vleeswerkt.nl of 
www.arbocatalogus-vlees.nl

Van verdiepende RI&E naar arbocatalogus



Wie zijn wij

NKAL Dr. Jos (J.) Rooyackers, longarts
Drs. Erik (H) Stigter, klinisch arbeidsgeneeskundige
Ing. Mischa (M.) Niederer, Physician Assistant
Dr. Ir. Remko (R.) Houba, arbeidshygiënist
Ing. Vanessa (V) Zaat, arbeidshygiënist
Bernadette (B) Aalders, longfunctie-analiste

IRAS Prof. Dr. Ir. Dick (D) Heederik, epidemioloog

Waar kunt u ons vinden

www.nkal.nl 
helpdesk@nkal.nl
Volg ons op twitter.com/nkal_longen
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