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Roodharigen zijn niet kwetsbaar ! 
Onder chirurgen en anesthesiologen hebben roodharige patiënten 

een slechte reputatie. Ze zouden meer bloeden, een verlaagde 
pijndrempel hebben en een groter risico lopen op het krijgen 
van een hernia. Maar in hun review van de bestaande 
wetenschappelijke literatuur vonden Cunningham c.s. geen 
aanwijzingen voor de juistheid van deze aannamen. In een 
handvol kleinschalige studies werd wel gevonden dat 
roodharigen soms wat meer anesthetica nodig hebben. En een 
andere studie wees uit dat patiënten met rood haar gevoeliger 
zijn voor kou en hitte. Maar over het algemeen lopen 
roodharigen geen groter ‘peri-operatief risico’ dan anderen, 
aldus de onderzoekers. 

De bedrijfsarts: denk wel zonnebrand, huidtumoren, eczeem)
Een van de auteurs rapporteert een ‘conflict of interest’: zijn derde kind is roodharig.  
www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.c6931: Red for danger: the effects of red hair in surgecal practice

D.S. 2 jaar

Dr. D.S. 2010
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Presentation Notes
Q koorts dooddoener(letterlijk) och het was och iemand met onderliggende medische problematiek: Nu ik wil dat we daar, althans voor werknemers BOVEN?VOOR liggende problematiek van maken,

http://www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.c6931�


The Flu orphans uit 1918 (ahmed 2007)

Presenter
Presentation Notes
Deze arme zielen bleven alleen vanwege een verhoogde kwetsbaarheid van ouders en grootoudersOok zlef ben ik een gedeeltelijke flu orphan: mijn moeder overleed aan een sec pneumonie na een griep met onder liggend lijden MS en mijn vader aan een bacterieleinfectie opgelopen tijdens een buikspoeling ivm slechtwerkende nieren,



KWETSBAARHEID!
Wat komt aan de orde?

• Definitie 
• Juridisch: arbo wet en civiel recht
• Welke kwetsbare hoofdgroepen zijn er? 
• Omgaan met kwetsbaren en arbo-beleid 
• Rol bedrijfsarts en stakeholders

Presenter
Presentation Notes
Het is aanstippen…ik neem mij voor de komende jaren in www.kiza.nl dit onderwerp voldoende substantie te geven. Maar zie ook nu al voor de nodige informatie



Definitie 
De kwetsbare werknemer

Iedere werknemer
die door individuele eigenschappen 
een verhoogde gevoeligheid 
heeft voor het oplopen van een infectieziekte
in of door het werk

Presenter
Presentation Notes
Let wel in de arbowet staat de kwetsbaarheid apart geformuleerd , ik kom daar op terug



NB een risicoloper-werknemer is:

“Iedere werknemer die een ziekte in het werk kan 
oplopen”

Ook deze werknemer recht heeft op de hoogst 
mogelijke bescherming: 

Voorzorgbenadering

Als er sprake is van een mogelijkheid tot 100% 
bescherming spreekt men van de   

Preventiebenadering

Presenter
Presentation Notes
LET OP Verwarring met de curatieve zorg, daar spreekt men alleen van risicolopers en bedoelt men kwetsbaren!In de arbozin gaat het bij risicolopers om iedereen die een ziekte kan oplopen



Arbowet 2008 artikel 3.1.c. 
Algemene basis (= Geest v.d. wet )

ARTIKEL 3 Arbobeleid

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 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;

7

!

Presenter
Presentation Notes
U ziet hier één van de belangrijkste artikelen uit de Arbowet! De roodgekleurde tekst geeft aan waarmee u bij ieder arbobeleid (ook als professional) rekening mee moet houden,De werkgever moet in ieder geval zo een arbobeleid voeren gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden en dat kan nu eenmaal niet zonder hulp van arboprofessionals. SZW streeft er naar om alle branches zelf zogenaamde arbocatalogi te laten opstellen waarin werkgevers en werknemers met arboprofessionals een handleiding op te stellen die aangeeft aan welke eigen  branche normen de werkgevers moeten voldoen. Echter de arbowetgeving, rechtstreeks afgeleid van Europese regelgeving bepaalt tenslotte de normen.Essentieel hierbij is dat er geen enkele vermijdbare nadelige invloed op de gezondheid van de werknemer mag bestaan bestaan     Natuurlijk geldt hier de redelijkheid (kom ik in een aparte dia nog op terug) maar houdt er rekening mee dat die altijd in het voordeel van de zwakkere, de werknemer wordt uitgelegd!  Bij het voorkomen van gezondheidsschade kan men niet zomaar elke maatregel toepassen, bijvoorbeeld een mondmasker geven aan alle werknemers bij Q koorts terwijl een apart zetten van barende geiten met een goede afzuiging net zo effectief of zelfs effectiever is (maar ja helaas wel duurder). Er is sprake van een bepaalde volgorde van preventieve handelingen waarbij men altijd zo veel mogelijk aan bron benadering moet doen en alle lastige zaken voor de werknemers ook zoveel mogelijk moet vermijden.Een bij infectieziekten in toenemende mate belangrijker wordend item is het rekening houden met de individuele kwetsbaarheid van elke werknemer. Men kan dus niet zeggen “nou gewoonlijk kunnen mensen er (bv histoplasmose uit vogel poep) goed tegen…. u heeft gewoon pech gehad dat u die longinfectie kreeg omdat u behandeld werd met bepaalde medicijnen”” Nee u zult per werknemer moeten weten wanneer deze minder belastbaar is met biologische agentia dan de gemiddelde werknemer…hoe u dat kunt doen komt verder op aan de orde…



Burgerlijk WETBOEK 7
Ten aanzien van letselschade geldt: 

Artikel 658
1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en 

gereedschappen  waarin of waarmee hij de arbeid 
doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te 
onderhouden alsmede voor het verrichten van de 
arbeid zodanige maatregelen te treffen en 
aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is 
om te voorkomen dat de werknemer in de 
uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Presenter
Presentation Notes
Dit is ongeacht schuld vraag. Ook als een wn iets oploopt zonder dat de wg dat had kunnen weten moet de wg de schade vergoeden, maar soms is er wel een verhaal mogelijkheid  bij andere veroorzakers, net als bij ongevallen



Waarom zou U aandacht geven aan 
verhoogde kwetsbaarheid?      

• Kans op morbiditeit veel groter dan bij gemiddelde werknemer

• Wettelijke verplichting (arbowet+ burgerlijk wetboek)

• ECHT individueel gerichte Preventie is mogelijk en levensreddend:  
bv.  Van vaccinatie tot snelle hulp bij morbiditeit (zie BAH principe op www.kiza.nl )

NB1. Eigen verantwoordelijkheid werknemer: je bent pas kwetsbaar als 
je het laat weten….en dan moet deze wel  voldoende kennis hebben 

NB2.Medisch geheim? já tav oorzaak,  néé tav aanpassing werk



YOPI+: Indeling kwetsbaren
• Young
• Old:
• Pregnant(moeder&kind)
• Immuno compromized

+ Chronisch zieken

+ Geneesmiddelen

+ (Post operatief (tijdelijk) of definitief

+ ARBO-oorzaken !

Presenter
Presentation Notes
Deze groepen zal ik één voor één aanstippen



De kwetsbare Yongere Yopi

• Creutzfeldt-Jakob ( niet door 
frikandellen  )

• Meeste kinderziekten
• Pertussis ( neonaten)
• Influenza sommige HxNy

Oorzaken: Nog geen 
specifieke afweer,  
gedrag, …..



YOuderPI wordend lymfoid weefsel

Presenter
Presentation Notes
Waarom een mergpijpje van een oude koe minderlekker is als van een kalfje :Minder merg minder cellen Ben T en memory: Daarom moeten jongeren zich vaccineren! ZAAL……………Several events contribute to the decrease in the number and function of adaptive immune cells that occurs with age. T-cell generation is decreased as a result of thymic involution (which involves a decrease in thymic cortical and medullary mass and an increase in fat content). B-cell production probably also decreases with age due to a decrease in the amount of haematopoietic bone marrow. Therefore, fewer naive T, and possibly B, cells are exported to the periphery. Oligoclonal expansion of the CD8+ T-cell population starts around the sixth decade of life, which results in skewing of the T-cell repertoire and an increased number of terminally differentiated memory CD8+ T cells in peripheral niches.



De kwetsbare Oudere YOPI

• Lyme in Oost-Duitsland:

• Hepatitis A: mortaliteit > 
49 jaar: 1 op 300

• Influenza: morbiditeit 
stijgt vanaf 55 steeds 
meer (+ pneumococcen  )

• Vaker comorbiditeit (
• Ook door gedrag (Soa’s)

Presenter
Presentation Notes
Lyme alleen gedrag?SOA meestal privé gedrag



De kwetsbare zwangere yoPi

• Expliciet in Arbo-besluit zwangeren

• Ieder risico dat men uit kan sluiten moet! (GGD-wg-LOI)

• Voorzorg/preventiebenadering (vangnet)

• Lijst gevaarlijke agentia steeds groter (zie Kiza)

• Streven naar T (Teratogeen notatie) achter biologische agentia

Ouders&kind krijgen levenslang 

Presenter
Presentation Notes
Ik hoop dat u langzamerhand een echt zwangere beleid heeft, zwangere werkneemsters vind je overal, belastende factoren voor moeder en kind ook!SZW heeft een vraag aan het RIVM gesteld hierover: men vindt het wel een erg moeilijk onderwerp; NVAB loopt voorop met deze richtlijn.T notatie BELANGRIJK



De influenza orphans uit 1918 (ahmed 2007)

The Flu Orphans. Children in the remote Alaskan village of 
Nushagak survived the 1918–1919 influenza pandemic. 
However, most of their parents and grandparents succumbed to the 
1918 pandemic virus, probably because they had not been exposed 
to an earlier H1-like influenzavirus as a result of their geographic 
isolation. The photograph was taken in the summer of 1919.

NB Bij Mexicaanse griep was er  ook  leeftijdafhankelijkheid

Presenter
Presentation Notes
Geografische redenen: ouder hadden niet eerder de griep gehad…hoewel nu ook blijkt als je eerder H1N1 gehad hebt andere heftiger worden >>>JAAP?? Kan ons helpen???



De kwetsbare chronisch zieke (politiek)

Primaire ziekte maakt >>>>>>
• HIV
• Pneumoconiosis
• Bronchitis
• Influenza

• Hepatitis B
• Psoriasis
• Diabetes mellitus
• M. Addison

>>>>Gevoeliger voor:
>>Opportunistische infecties
>>TBC
>>Pneumokokkenpneumonie
>>Pneumokokkenpneumonie       

(superspreaderschap MRSA)

>>Hepatitis C
>>Huidinfecties 
>> zie dia…………………
>> RR 1.58 (95% CI 1.47–1.70) after adjustment for confounding co-medication       

and –morbidity L C C J Smans 2011

Presenter
Presentation Notes
Influenzapersoneel uit ziekenhuizen en bij MRSA kwetsbaren houden!



Bij Diabetes:

Luchtwegen: Streptococcus pneumoniae, 
Stafylococcus aureus, Haemophilus influenza

Bindweefsel: groep A strept. (necrotiserende fasciitis)

Otitis ext.: Pseudomonas aeruginosa

Urineweg inf.: E. coli, gramnegatieven, candida spp

Presenter
Presentation Notes
S en strepto bij veel conrttacten dieren MRSA!!!!!Vleesetende bacterie : JP balken ende tandarts



De kwetsbare door 
orgaan-afwijkingen

Primaire afwijking maakt kwetsbaar voor>>>
• Hartklep/vaatprothesen

• A/hyposplenie

• Leverfunctiestoornis(dia)

• Nierfunctiestoornissen 

• Bronchiëctasieen 

>> infectieziekte
• Q  koorts

• Ingekapselde bact. Infecties

• Elke (virale) infectie

• Vooral bacteriële infecties

• Pneumokokken, kinkhoest 
influenza  en bv TBC



Varkensvlees niet altijd gezond
• Jonge slachter na levertransplantatie op 18e krijgt 

op 23e hepatitis door ? :
Actinomyceten spp, Aujeszky virus, Ascaris suum,Bacillus anthracis, Bordetella brochiseptica, Brucella 
suis, Campylobacter spp , Clonorchis sinensis,Clostridium botulinum,Coccidioides immitis, 
Cryptosporidium, Dioctophyme renale, Dracunculus medinensis, Ecchinococcus, 
Encephalomyocarditis virus EMC, Entamoebe polecki , E. Coli (ETEC), Erysipelothrix insidiosa, 
Erysipelothrix rhusiopathieae, Fasciola hepatica, Fasciolopsis buski, Giardia lamblia, Gnathostoma spp 
, Gongylonema spp, Hepatitis E, Heterophyes , Porcine Influenza virus,J apanse encephalitis , 
Leptospiren bratislava, Linguata serrata, Listeria monocytogenes, Menangle virus (paramyxovirus) 
Micronema deletrix, Mond en klauwzeer virus , MRSA, Mycobacterium spp (M. bovis, M. avium, M. 
tuberculosis), Fusobacterium necrophorum, Nipah virus, Paragonimus spp , Pasteurella multicocida, 
Pseudomonas pseumallei ,Rabiës virus, Salmonella typhimurium, Sarcocystis suihominis, Sarcoptes 
scabiei, parganum mansoni, stafylococcus aureus,Streptococcus milleris, streptococcus suis type 2, 
Swine Vesicular Disease (SVD) (picornavirus/enterovirus,  Taenia saginata/solium (larve: cysticerus 
cellulosae) , Toxoplasma gondii, Trichinella spiralis , Tunga penetrans ,Wesselbronsvirus,Y ersinia 
enterocolitica , Yersinia pestis………..

Gebrek aan RI&E inhoud (biologische agentia) bij vleesverwerking kan 
dodelijk zijn  en is tekenend voor ons huidig professioneel onvermogen ! 

Presenter
Presentation Notes
Hepatitis E toch niet gevaarlijk zie volgende dia……Had daar NOOIT mogen werken….



Hepatitis E en varkens
‘Link risico bloedtransfusies en intensieve veehouderij ongenuanceerd’

13-12-2010 - Leo van Leengoed, specialist  Varkensgezondheid van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, kan 
zich goed voorstellen dat mensen bezorgd zijn over het risico van bepaalde infecties in de veehouderij voor de 
humane gezondheid. Maar om direct een verbinding te leggen tussen de intensieve veehouderij en het 
voorkomen van hepatitis E in bloed van bloeddonoren vindt hij niet gerechtvaardigd. 

• “Ik had gedacht dat een nieuwe hoogleraar beter in staat zou zijn om zich te laten informeren en de mening te 
nuanceren.”

• Hoogleraar Hans Zaaijer van de leerstoel Bloedoverdraagbare infecties van de Universiteit van Amsterdam stelde 
in zijn oratie dat veeziekten een steeds groter risico vormen voor bloedtransfusies. Hij stelt dat de grootschalige 
intensieve veehouderij hier de oorzaak van is. 

• Van Leengoed bevestigt dat op de helft van de varkensbedrijven in Nederland hepatitis E voorkomt. ”Het komt 
al jaren voor. De varkens raken besmet via de mest van geïnfecteerde dieren”, legt Van Leengoed uit. 
Varkensbedrijven met een hoge gezondheidsstatus, de SPF-bedrijven, zijn allemaal vrij van hepatitis E. ”Het virus 
vormt ook geen risico voor mensen die werkzaam zijn in de varkenshouderij. Er is bij deze mensen geen 
verhoogd voorkomen van het virus”, legt Van Leengoed uit (EBM?). Voor dieren vormt het virus geen probleem. 
”Mensen kunnen besmet raken via direct bloedcontact met een besmet dier, bijvoorbeeld bij een prikincident. 
Ook bij de consumptie van rauw vlees bestaat de kans dat iemand besmet raakt”, zegt de dierenarts. Hij verwijst 
tevens naar het gering aantal mensen dat besmet raakt, terwijl het in de varkenshouderij endemisch voorkomt.

• ”Omdat de helft van de bedrijven vrij is van hepatitis E is het wel een uitdaging om er vanaf te komen. Hier wordt 
onderzoek naar gedaan”, aldus Van Leengoed. 

• Bron en Copyright: Agrarisch Dagblad! , www.agd.nl

Presenter
Presentation Notes
BELANGENVERSTRENGELING! Later geeft ie zelf aan dat de helft van de varkens besmet is: kwetsbaren zijn : mogelijk zwangeren , na lvertransplantaties en mensen met leveraandoeningen in het algemeen,Onderzoeker zegt daarna het zelfde . LET ook alleen op groepen en niet op de kwetsbaren: hep C.hep B , zwangeren??

http://www.agd.nl/�


NEJM   
19 mei              
2010

NRC 22 mei 2010

Bij Malaria, TBC en invasieve bacteriële 
ziekte geven genetisch met CISH ** 
bepaalde variaties 18% meer 
vatbaarheid

**Chromogenic in situ hybridization



Voorbeelden genetisch bepaalde 
infectieziekten

• Mycobacterium  tuberculosis (dissiminatie)
• Streptococcus pneumoniae
• Epstein-Barr  virus
• Norovirus
• Malaria
• Leishmaniasis
• HPV
• Lepra

Presenter
Presentation Notes
NIET ALLEEN IN VERRE LANDEN ook hier norovirus( meer overlijden jaar later(oorzaak/gevolg?



Medicijnen als veroorzaker 
kwetsbaarheid

• Bekende als corticosteroïden, cytostatica, 
maagzuurremmers en bv antibiotica

• Nieuw Biologicals: cytokinines, interferon, EPO, IL-
2, Polyclonale/monoclonale antilichamen, 
cytokinine receptor blokkers

VB Reumatoide artritis (C.U., Z v Crohn,Psoriasis, ETC!!!) 

Anti-TNF: Infliximab, Adalimumab, Etanercept
Monoclonale antistoffen:  Lenercept, Anakinra



Medicijnen gebruik en kwetsbaarheid, beelden bij 
verminderde cellulaire afweer: corticosteroïden, 

methotrexraat, cytostatica,etc (leerboek Hoepelman 2002)

Presenter
Presentation Notes
Toxo vleesverwerkingCMV KDV,zorgEBV: jonge kinderenLeismaniasis : afganistanListeria: vleeverwerkinmgSalmonella idem



Rituximab-associated hepatitis B virus (HBV) reactivation in 
lymphoproliferative diseases: meta-analysis and examination 

of FDA safety reports Evans E.M. 2010

BACKGROUND: Rituximab has been associated with hepatitis B virus reactivation (HBV-R).. 

CONCLUSIONS: 

The FDA AERS provided strong HBV-R safety signals; however, literature-based cases provided a 
significantly more complete description.

Furthermore, meta-analysis of HBcAb(+) series identified a 
more 

than fivefold increased rate of rituximab-
associated HBV-R. (risico derden ↑)

Presenter
Presentation Notes
TP: Uitkomst van de meta-analyse in een regel samenvatten. Alle andere tekst op deze dia werkt verstorend.



Methotrexaat, CML en Biologe in Zoo

Chronische myeloïde leukemie

Histoplasmose

Vleermuizen(of vogel)poep

http://www.aacutepestcontrol.com/images/new/bats/bat_droppings060906_113.jpg�


Arbo als oorzaak kwetsbaarheid

• Door toxische stoffen (longen, immuunafweer)

• Door microtraumata (verweekte huid, bouwwondjes→ rugklachten)

• Door stress ( influenza, verkoudheid- en vele anderen?)

• Door andere infectieziekten (griep>pneumonie, superspreaders)

• Door lichamelijke uitputting (na zware sport, zwaar werk?)

• Door slaapgebrek ( dia )
• Koude/ warmte/vochtigheid combinaties:

Voorbeeld: “Atleten voet”, te warme 
afgesloten schoenen

en bv zweminstructeurs

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Mars_symbol.svg�


Toxische zaken met mogelijk 
gevolg: verhoogd infectierisico’s

• JP-8 jetfuel exposure suppresses the immune 
respons to viral infections (influenza, Harris 2008)

• Lasdampen: meer pneumonie (dia)
• Mineraal stof: meer pneumonie zkhs opnames(dia)
Immunosuppressieve effecten zijn bekend van:
• Mycotoxines (zitten op sommige werkplekken in hoge concentraties)
• Cytostatica (bij werknemer als patient)
• Carcinogenen 
• Benzodiazepines
• Marihuana (MS!)

Presenter
Presentation Notes
TP: Waar zijn de lasdampen als oorzaak van pneumonie bij lassers? Verwacht je dat beroepsmatige blootstelling aan de laatste vier voorbeelden zo hoog zal zijn dat er kans is op immunosuppressie. Maak wel onderscheid tussen hazard en risk.



Exposure to metal fume and infectious 
pneumonia ( Palmer 2002)

Associatie tussen pneumonie en blootstelling metaalrook

Mannen met 
pneumonie 525

Controle groep
1122

Allen Adj OR

Nooit 325 61.9% 742 66,1% 1067 1

<1 jaar 142 27.0% 309 25,5% 451 1.1

8dg-1jr 11 2.1% 12 1.1% 23 1.8

< 7 dg 47 9.0% 59 5.3% 106 1.6

Adjusted voor: 
Leeftijd, ziekenhuis, roken, chron LWI, DM, Vacc Influenza, kinder LWI



Risk of hospitalisation for infectious pneumonia in 
mineral dust exposed industries ( Dong-Hee Koh 2011)

• Retrospectief case control 2000-2004 Korea
• Indirect gestandaardiseerde ziekenhuisopname risico’s:

Cement, kalk, pleister industrie:
• Mannen       1.54 [1.13-2.05 95% BI]
• Vrouwen      3.24 [ 1.04-6.37 95% BI]

Metaal mallen industrie:
• Mannen       1.64 [ 1.25-2.11 95% BI ]



Slaap gebrek (bv door ploegendienst )? 

• Slaapgebrek heeft een negatieve invloed op:
aantallen en functie  van de neutrofielen, 
monocyten en cytokine concentraties….
Dit zou kunnen leiden tot een verminderde afweer 
tegen infecties

• “Stress” op het werk leidt tot vaker optreden 
influenza OR 1.39

• Verkoudheden ORs van 1.2 (werkstress) tot 1.7 
(jonge kinderen) (Cohortstudie Maastricht)

Presenter
Presentation Notes
TP: Niet te begrijpen voor de doorsnee bezoeker en een scherpe geest zou de vraag naar de klinische relevantie van de gevonden veranderingen kunnen stellen. Is er evidence met hardere uitkomst maten? Dan een dia met verwijzing naar effect op verschillende immuunparameters en verhoogde infectieincidentie.



Het wrattenzwijn, de wrattenpad en de 
kippenslachter ( 38%)  met….HPV2 en 7 en 2 

1. Kou
2. Vocht
3. Microtraumata
& via collega’s en/of           

X-factor ?

2 Duitse collega’s met: 

Presenter
Presentation Notes
Zwijn en pad: natuurHand 1 zo wel eens bij iedereenKeel : HPV bij drie chirurgen die hadden wat staan cauteren met een P1 keienvanger en dames en heren die vangen geen HPV virus spetterend uit een besmette anogenitale wrat op. Maar waar het omgaat zijn de handen van de kippenslachters rechts: oorzaken? Cofactor? Beschadigingen, virus collega? Pwersoonlijke gveoligheid?



De kwetsbare werknemer in het 
Arbobeleid

1. RI&E + !      (arbobesluit art 3)

2. Kennismakingsgesprek (≠ a. keuring maar Advies )!

3. Ziekteverzuimbegeleiding (ook casemanager)

4. PMO en PAGO ( dus niet alleen effectonderzoek!!)

5. Open spreekuur
6. Voorlichting
7. Verantwoordelijkheid naar DERDEN (art 10) (kind,pat,bejaarde)

Presenter
Presentation Notes
Er zijn vele ingangen mogelijk



De kwetsbare in de RI&E

• Bekijk typische agentia (bronnen) en bij 
behorende kwetsbare groepen (coxiella/hartvaat, 
chlamydophyla ovii en zwangeren) Zie dia listeria en vleesverwerking

• Beschrijf hoe men kwetsbaren gaat opsporen

• Beschrijf verantwoordelijkheden per functie

• Bekijk arbo oorzaken kwetsbaarheid



Relatieve gevoeligheid voor listeria 
(vleesverwerking)

Presenter
Presentation Notes
Zie sprong ouderen: 60>65 5x zo hoog (armoedeval goedkoper vlees???Wns in de vleesverwering en vooedingsmiddelenindustrie?Post orgaan transplantatie?



Het medisch welkomsgesprek

• Valt onder medisch geheim

• Is advies voor werknemer

• Vraag steeds naar verloop eerdere ziekten
bij PMO, ZV gesprek

• Geef voorlichting wat allemaal een rol kan spelen en wat men van 
de werknemer verwacht

• Verzoek werknemer bij iedere medische ontmoeting, 
medicijnengebruik, ziekte etc aan curatieve sector te vragen….

Presenter
Presentation Notes
Anamnese en persoonlijk gesprek: hoe gevoelig is men voor IZ in het algemeen



Ziekteverzuim en kwetsbaarheid
• Analyse frequentie en aard  ZV
• Rol casemanagers
• Rol bedrijfsarts

Cave :
– Uitbraken (bv hepatitis A) 

– Epidemie (bv Q-koorts) 

– Pandemie (bv influenza) 

– Speciale werkzaamheden (ruimen dieren)
BIJ ZV vooral zij die kwetsbaar zijn geworden!

Presenter
Presentation Notes
50% der ziekten zijn IZ ,valt een hoop te winnen



Kwetsbare periode na beenmerg 
transplantatie (tbv re-integratie_

Presenter
Presentation Notes
Nuttig bij reintegratie



PMO, PAGO en kwetsbaarheid

Vragenlijst gebruiken

Persoonlijk gesprek met arts

Informatie curatieve sector opvragen

Ziekteverzuim doornemen

Voorlichting blijven geven oorzaken kwetsbaarheid



Voorbeeld van rode vlaggen PMO



VOORLICHTING !

• Aan  werkgevers: algemene gevaren

• Aan werknemers: waarschuw ons, je huisarts, behandelaar

• Chefs, casemanagers: herken de rode vlaggen

• Curatieve sector: licht patiënt en bedrijfsarts in

Bij de RI&E, aanstelling, ZV en PMO!!!



Rollen stakeholders bij kwetsbaarheid

I. Arboprofessional
• Waarschuwen en algemeen RI&E
• Opsporen kwetsbaren
• Voorlichting geven
• Begeleiding, intermediair met curatieve zorg
• Begeleiden casemanagers

II. Casemanager: als eerste lijn bij ZV alert zijn
III. Werknemer:   zelf alert zijn, waarschuwen
IV. Werkgever/branches/arbocatalogi: onderzoek !

Presenter
Presentation Notes
TP: werkgever geen stakeholder?



CLIFF, de  VUmc -speurneus naar 
Clostridium difficile

Een tweejarige beagle wordt in het VU medisch centrum 
getraind om de Clostridiumbacterie op te sporen. 

Hond ruikt ziekenhuisbacterie
De afgelopen maanden hebben internist Marije Bomers en 
Hotsche Luik, trainer, gedragswetenschapper en 
geurdetectieonderzoeker, hard getraind met de hond. 'We 
gaan alle kamers af en het is de bedoeling dat Cliff rustig bij 
het bed gaat zitten van patiënten die besmet zijn' aldus 
Bomers in een persbericht van het VUmc. De resultaten zijn 
opvallend. Tot nu toe heeft Cliff in ieder geval negentig 
procent van de zieke patiënten opgespoord, twee keer gaf hij 
aan dat hij de bacterie rook, terwijl de laboratoriumtest 
negatief was. 

Hond draait oproepdiensten
De bedoeling is dat Cliff in de toekomst oproepbaar zal zijn. 
Ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere instellingen waar 
Clostridium een bedreiging vormt, kunnen hem inschakelen 
bij een uitbraak van diarree. Besmette patiënten kunnen dan 
zo snel mogelijk worden geïsoleerd, zodat verdere 
verspreiding wordt voorkomen. 

Word een 
speurneus 
kwetsbare 
werknemers !



Take home  

• Omgaan met Kwetsbaarheid is ONS VAK

• Spoor elke individuele kwetsbaarheid op:  YOPI+

• Houd  kennis bij (bv KIZA)

• Gebruik curatieve sector

Werkgerelateerde morbiditeit en mortaliteit door 
infectieziekten wordt steeds
minder “TOEVAL” of “BOTTE PECH”….
De werkgever/nemer met advies van de bedrijfsarts, 
hebben immers veel zelf in de hand

I
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