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HetHet beginbegin van `Arbeiterschutzvan `Arbeiterschutz´́
nn 1839: 1ste 1839: 1ste wetwet m.b.tm.b.t. . beschermingbescherming werknemerswerknemers

nn ReguleringRegulering van van kinderarbeidkinderarbeid en en werktijdenwerktijden

nn 1853 & 1871: 1853 & 1871: OprichtingOprichting landelijkelandelijke arbeidsinspectiearbeidsinspectie

nn 1884: Gewerbe1884: Gewerbe--UnfallversicherungUnfallversicherung
nn OngevalverzekeringOngevalverzekering//uitkeringuitkering verplichtverplicht => => BedrijvenBedrijven van van eeneen

branchebranche richten Berufsgenossenschaft (BG) richten Berufsgenossenschaft (BG) opop
nn BGBG´́ss weeromweerom samengevatsamengevat onderonder Deutsche Gesetzliche Deutsche Gesetzliche 

UnfallversicherungUnfallversicherung
nn BGBG´́ss bepalenbepalen maatregelenmaatregelen terter preventiepreventie arbeidsongevallenarbeidsongevallen
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HetHet duale duale systeemsysteem
nn Qua Qua arbeidshygiarbeidshygiëënene haddenhadden arbeidsinspectiearbeidsinspectie en en 

Berufsgenossenschaften  Berufsgenossenschaften  hethet gezaggezag en waren en waren zijzij de de 
drijvendedrijvende factorenfactoren voorvoor nieuwenieuwe ontwikkelingenontwikkelingen en en 
maatregelenmaatregelen omtrentomtrent machineveiligheidmachineveiligheid, , 
biologische, chemische en biologische, chemische en fysiekefysieke belastingbelasting

nn De De overheidoverheid richtterichtte zichzich opop de de socialesociale factorenfactoren van van 
hethet werk werk zoalszoals werktijdenwerktijden, , salarissalaris, , ziekteverzuimziekteverzuim--
beleidbeleid en en inrichteninrichten van werk en van werk en werkplekkenwerkplekken in in hethet
algemeenalgemeen
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OntwikkelingenOntwikkelingen na 1945na 1945

nn 1974 1974 moestenmoesten bedrijvenbedrijven eeneen bedrijfsartsbedrijfsarts en Fachkren Fachkrääfte fte 
ffüür Arbeitssicherheit (= r Arbeitssicherheit (= arbeidshygiarbeidshygiëënistnist) ) hebbenhebben
nn Ingenieure,  technici of `MeisterIngenieure,  technici of `Meister´́ in in hunhun werkveldwerkveld
nn BGBG´́ss (per (per branchebranche dusdus) ) vuldenvulden wetwet in => `Einsatzzeitenin => `Einsatzzeiten´́
nn VoorVoor hethet eersteerst de de mogelijkheidmogelijkheid voorvoor externe/externe/vrijvrij opgeleideopgeleide

expertsexperts hethet vakvak arbeidshygiarbeidshygiëënene tete beofenenbeofenen

nn 1992 1992 VerplichtingVerplichting `Arbeitsschutz`Arbeitsschutz´́ voorvoor alle alle bedrijvenbedrijven
nn OokOok MKBersMKBers nu nu wettelijkwettelijk ingebondeningebonden//verantwoordelijkverantwoordelijk
nn PartijenPartijen intern: WG, WN, OR, intern: WG, WN, OR, preventiemwpreventiemw (BG)(BG)
nn PartijenPartijen extern: extern: bedrijfsartsbedrijfsarts, , arbeidshygiarbeidshygiëënistnist (BG)(BG)
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ImplementatieImplementatie EU EU wetgevingwetgeving

nn 1996: 1996: ImplementatieImplementatie van van 89/391/EWG89/391/EWG in in arbowetarbowet uituit 19761976

nn 2004: 2004: CompleteComplete revisierevisie van van hethet arbowetarbowet 1976/19961976/1996

nn -- 2012: Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie2012: Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie

⇒⇒ ImplementerenImplementeren en en invulleninvullen van van EUEU--richtlijnenrichtlijnen
⇒⇒ WerkgeversWerkgevers meermeer in de in de verantwordelijkheidverantwordelijkheid, die , die dezedeze doorzettendoorzetten

naarnaar BGBG´́ss, die , die opop de de eneene kant kant preventiemedewerkerspreventiemedewerkers opleidenopleiden
en en opop de andere kant de andere kant zorgenzorgen voorvoor invullinginvulling van de van de richtlijnenrichtlijnen

⇒⇒ ““ExterneExterne““ arbeidshygiarbeidshygiëënistennisten krijgenkrijgen hethet weerweer moeilijkmoeilijk
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SamenvattingSamenvatting kengetallenkengetallen

nn 1839 1839 -- 1ste 1ste wetwet m.b.tm.b.t. . beschermingbescherming werknemerswerknemers

nn 1853 & 1871 1853 & 1871 -- Inspektoren & Gewerbeaufsicht Inspektoren & Gewerbeaufsicht 

nn 1884 1884 -- GewerbeGewerbe--UnfallversicherungUnfallversicherung

nn 1974 Fachkr1974 Fachkrääfte ffte füür Arbeitssicherheit r Arbeitssicherheit 

nn 19921992--1996 1996 VerplichtingVerplichting `Arbeitsschutz`Arbeitsschutz´́
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InvloedInvloed opop de de risicobeoordelingrisicobeoordeling

nn Dual Dual systeemsysteem crecreëëertert driehoekdriehoek overheidoverheid, , BGBG´́ss en en 
werkgeverwerkgever => => werknemerwerknemer vs. 3 vs. 3 partijenpartijen

nn R&D in de AH R&D in de AH volgensvolgens commercicommerciëëlele regelsregels
nn Kosten Kosten ongevallenongevallen en en ––ziektekostenverzekeringenziektekostenverzekeringen

((sindssinds 2004) 2004) drijfveerdrijfveer voorvoor arbeidshygiarbeidshygiëënene
nn AdviezenAdviezen en en beoordelingenbeoordelingen per per branchebranche

afgesprokenafgesproken tot tot opop puntpunt en en commacomma = = 
aanspraaklijkheidaanspraaklijkheid ↓↓

nn IsIs ietsiets gevaarlijkgevaarlijk dandan meteenmeteen strevenstreven naarnaar nulnul
blootstellingblootstelling => vgl. => vgl. veiligeveilige werkwijzewerkwijze!!
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DefinitieDefinitie biologische biologische agentiaagentia

nn NL & D, NL & D, wantwant overgenomenovergenomen van EU:van EU:

Al dan niet genetisch gemodificeerde celculturen,Al dan niet genetisch gemodificeerde celculturen,
menselijke endoparasieten en micromenselijke endoparasieten en micro--organismenorganismen
((schimmelsschimmels, , bacteribacteriëënn en en virussenvirussen)), , 
die humaan pathogeen zijn, dus potentieeldie humaan pathogeen zijn, dus potentieel
schadelijk voor de mensschadelijk voor de mens
((infectieinfectie, , allergieallergie, , vergiftigingvergiftiging))
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Nationale Nationale wetgevingwetgeving
nn Arbeitsschutzgesetz = Arbeitsschutzgesetz = ArbeidshygiArbeidshygiëënene

nn BiostoffverordnungBiostoffverordnung
nn GefahrstoffverordnungGefahrstoffverordnung
nn Technische RegelnTechnische Regeln

nn GerGeräätete-- und und 
ProduktionssicherheitgesetzProduktionssicherheitgesetz = = veiligheidskundeveiligheidskunde

nn ArbeitssicherheitgesetzArbeitssicherheitgesetz = AH, VK, = AH, VK, PreventiemwPreventiemw

nn ChemiekaliengesetzChemiekaliengesetz & & AtomgAtomgesetzesetz
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InvloedInvloed opop risicobeoordelingrisicobeoordeling
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BepalingBepaling werktaakwerktaak vs. vs. werkprofielwerkprofiel
per per werkplekwerkplek en en werkgroepwerkgroep

nn WerktaakWerktaak = = èèèènn soortsoort werk, werk, productgerichtproductgericht metmet
consistenteconsistente (uniforme) (uniforme) blootstellingsrouteblootstellingsroute & & 
beschermingsmaatregelenbeschermingsmaatregelen
nn Werk verricht Werk verricht doordoor eenzelfdeeenzelfde ((soortsoort) ) werknemerwerknemer

nn WerkprofielWerkprofiel = = meerderemeerdere werktakenwerktaken, , resultaatgerichtresultaatgericht
vaakvaak geengeen algemenealgemene beschermingmaatregelenbeschermingmaatregelen overover
alle alle takentaken heenheen mogelijkmogelijk
nn Werk verricht Werk verricht doordoor eeneen ((interdisciplinairinterdisciplinair) ) werkgroepwerkgroep
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Gericht vs. Gericht vs. nietniet--gerichtgericht werkenwerken

nn Gericht werken:Gericht werken:
nn Biologisch Biologisch agensagens qua qua speciesspecies bekentbekent
nn IngerichtIngericht opop werken werken metmet biologische biologische agentiaagentia
nn RisicoRisico opop blootstellingblootstelling en en gevolgengevolgen ervanervan bekentbekent

nn NietNiet--Gericht werken:Gericht werken:
nn Aan Aan eeneen van de van de criteriacriteria van van gerichtgericht werken werken wordtwordt niet niet 

voldaanvoldaan
nn VoorbeeldenVoorbeelden zijnzijn afvalinzamelingafvalinzameling, , agraragrar, , labslabs, , rioleringriolering,,

schoonmaakschoonmaak, , transporttransport, , voedselvoedsel en (en (medischemedische) ) 
verzorgingverzorging
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InformatieverzamelingInformatieverzameling

nn OverOver de de agentiaagentia::
nn IndelingIndeling en en voorkomenvoorkomen
nn StofwisselingStofwisseling//vermeningvuldigingvermeningvuldiging
nn PathogeniteitPathogeniteit//virulentievirulentie voorvoor de de mensmens, Epidemiologie, Epidemiologie
nn WisselwerkingWisselwerking metmet andere andere micromicro--organismeorganisme
nn VerspreidingVerspreiding, , overdrachtoverdracht en en weerstandweerstand

nn OverOver hethet werk:werk:
nn ZiektegevallenZiektegevallen bijbij hethet specifiekespecifieke soortsoort werkwerk
nn BlootstellingsroutesBlootstellingsroutes
nn Gericht vs. Gericht vs. nietniet--gerichtgericht werkenwerken
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RisicoinschattingRisicoinschatting blootstellingblootstelling

nn GekoppeldGekoppeld aan werk; aan werk; paspas daarnadaarna aan aan hethet agensagens: : 
„„WaarWaar wordtwordt hoehoe waarmeewaarmee gewerktgewerkt““

nn Werken Werken metmet::
nn HogeHoge concentratiesconcentraties micromicro--organismenorganismen
nn VeelVeel werkstappenwerkstappen = = meermeer kanskans opop calamiteitcalamiteit//gewondgewond rakenraken
nn WerkwijzeWerkwijze die die aaëërosolvormingrosolvorming veroorzaaktveroorzaakt
nn IntrensiekeIntrensieke hogehoge pathogeniteitpathogeniteit of in of in gevaarlijkgevaarlijk stadiumstadium

nn BijBij gerichtgericht werken werken isis de de risicoklasserisicoklasse gelijkgelijk beheersniveaubeheersniveau
nn BijBij nietniet--gerichtgericht werken mag werken mag menmen lagere lagere beheersniveausbeheersniveaus

kiezenkiezen als als menmen ditdit kankan beargumenterenbeargumenteren
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BeschermingsmaatregelenBeschermingsmaatregelen

nn BiologischBiologisch--ArbeidsHygiArbeidsHygiëënischnisch (BAH)(BAH)--principeprincipe
nn STOP (STOP (substitutiesubstitutie, technische, organisatorische,   , technische, organisatorische,   

persoonlijkepersoonlijke beschermingsmaatregelenbeschermingsmaatregelen))
nn AlgemeneAlgemene hygihygiëënene –– TRBA 500TRBA 500
nn RisicoklassenRisicoklassen –– TRBA 466TRBA 466
nn BeheersniveausBeheersniveaus BioStoffVBioStoffV bijlagebijlage II & IIIII & III
nn Good Good practicespractices
nn ScholingScholing
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ControleControle nalevingnaleving maatregelenmaatregelen
nn DocumentatieDocumentatie::

nn BeargumentatieBeargumentatie risicoklasserisicoklasse
nn IndelingIndeling beheersniveaubeheersniveau
nn BewijsBewijs implementatieimplementatie beheersmaatregelenbeheersmaatregelen en en scholingscholing
nn VolledigheidVolledigheid
nn ActualiteitActualiteit

nn WerkplekWerkplek
nn Focus Focus opop ““voldoenvoldoen aan de eisenaan de eisen““ van van hethet beheersniveaubeheersniveau

nn WerknemerWerknemer
nn GeenGeen aandachtspuntaandachtspunt! ! RealisatieRealisatie kwetsbarenkwetsbaren??????
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DuitseDuitse invullinginvulling BAHBAH

nn Meest belangrijk:Meest belangrijk:
nn Bronaanpak, Bronaanpak, DesinfectieDesinfectie & Afscherming& Afscherming

nn In mindere mate; alleen in speciale gevallen:In mindere mate; alleen in speciale gevallen:
nn Vectorenbestrijding, transmissieVectorenbestrijding, transmissie-- onderbrekingonderbreking

nn Ook meest belangrijk:Ook meest belangrijk:
nn Organisatorische, technische en hygiOrganisatorische, technische en hygiëënische maatregelennische maatregelen
nn PersoonlPersoonl. hygi. hygiëënische maatregelen & PBMnische maatregelen & PBM´́ss

nn Als dit alles is gedaan hoeft men niet meer: Als dit alles is gedaan hoeft men niet meer: 
nn Vaccinatie, beter Diagnostiek, EHBO/beleid calamiteitVaccinatie, beter Diagnostiek, EHBO/beleid calamiteit

Want Want hethet kost de kost de verzekeringsmaatschappijverzekeringsmaatschappij geldgeld!!!!
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SamenvattingSamenvatting & & DiscussieDiscussie

nn VanuitVanuit DuitseDuitse traditietraditie eeneen regimeregime datdat blootstellingblootstelling alleenalleen wilwil
voorkomenvoorkomen; ; ditdit heeftheeft voorvoor-- maarmaar ookook zijnzijn nadelennadelen

nn VoordelenVoordelen::
nn BranchenspecifiekBranchenspecifiek (vgl. (vgl. arbocatalogusarbocatalogus))
nn GedetailleerdeGedetailleerde en en centraalcentraal vastgesteldevastgestelde criteriacriteria
nn AlternatievenAlternatieven tot tot metingenmetingen

nn NadelenNadelen::
nn OnflexibelOnflexibel en en puurpuur gerichtgericht opop voorkomenvoorkomen = = behersenbehersen en en 

beschermenbeschermen krijgenkrijgen tete weingweing aandachtaandacht//vooruitgangvooruitgang
nn InformatieverzamelingInformatieverzameling vooralvooral kwalitatiefkwalitatief, , geengeen datadata uituit praktijkpraktijk
nn OntwikkelingenOntwikkelingen branchenspecifiekbranchenspecifiek en en centraalcentraal aangestuurdaangestuurd
nn WerknemerWerknemer niet in de niet in de focusfocus
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