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Inleiding: AI-9 over biologische agentia wordt in 2019 herzien. Reden om de 

richtlijnen/vuistregels voor micro-organismen op de werkplek af te stoffen.  

Methoden en technieken: Voor beroepsmatige blootstelling aan levensvatbare micro-

organismen kunnen geen gezondheidskundige grenswaarden worden afgeleid door het 

ontbreken van goede informatie over blootstellingsrespons relaties. In de praktijk worden 

verschillende vuistregels gehanteerd die allen als opties worden gepresenteerd in AI-9. 

Over vuistregels voor micro-organismen in het binnenmilieu is de afgelopen 2 jaar flink 

discussie gevoerd. Een opiniërend artikel in het TtA, een sessie in het symposium van 

2016 en 2 bijeenkomsten van de NVvA contactgroep biologische factoren. Er is inmiddels 

consensus dat AI-9 op dit gebied aanpassingen en aanvullingen nodig heeft. Maar 

waarom beperken tot micro-organismen in het binnenmilieu? Vanuit de contactgroep 

biologische factoren is onlangs een werkgroep gestart die de vuistregels voor micro-

organismen op de werkplek in meer brede zin wil beschouwen. De werkgroep wil een 

visie ontwikkelen over de betekenis van de verschillende richtlijnen/vuistregels voor 

levensvatbare micro-organismen op de werkplek. Antwoorden formuleren op vragen als: 

• Wanneer heeft het zin en wanneer heeft het geen zin om metingen uit te voeren • Hoe 

interpreteer je de uitkomst van metingen • Welke positie hebben vuistregels hierin • Wat 

zijn de beperkingen van de beschikbare vuistregels/richtlijnen De werkgroep verwacht in 

april de ideeën hierover te hebben uitgewerkt en wil deze graag voorleggen en toetsen 

aan de mening van collega arbeidshygiënisten.  

Vraagstelling voor de workshop: 1. Wat is het nut van de beschikbare vuistregels? 2. 

Voor welke werksituaties is er behoefte aan vuistregels? 3. Wie heeft ervaringen en 

meetresultaten?  

Het uiteindelijke doel van de werkgroep is om op dit onderwerp een ‘guidance document’ 

te ontwikkelen voor gebruik binnen de arbeidshygiëne. Het vorige NVvA/NVAB ‘guidance 

document’ op dit onderwerp dateert alweer van 1989 en is aan een grondige herziening 

toe.  

 

Opmerkingen: Interactie door presentaties (1/2 uur) en discussie (1/2 uur).  

 


