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Jaarverslag 2016 
Werkgroep Infectieziekten en Arbeid (WIZA) 
 
1. Samenstelling en toelichting 
 
Angelique Meyer contactpersoon NVAB 
Monique Loo penvoerder WIZA 
Herbert de Jager, Danielle Visser, Nannet van der Geest, Alex van Leeuwen, Frank Brekelmans, 
Remko Houba, Karin Heimeriks, Ron Langens actieve kerngroep c.q. meedenkers en beantwoorders 
van vragen 
 
De werkgroep is toegankelijk voor collega’s (werkzaam in het arbowerkveld) die actief meedenken in 
het domein van blootstelling aan biologische agentia – infectieziekten – arbeid. Het merendeel van 
de collega’s is bedrijfsarts (…) of arbeidshygienist/veiligheidskundigen (…). SZW-beleidsmedewerkers, 
dierenarts, internist, arts infectieziekten participeren ook. 
De deelnemers zijn lid op persoonlijke titel, zonder formele rol vanuit hun eventuele werkgevers. 
December 2016 is de werkgroep 50 personen sterk. 
 
2. Taakstelling en doel 
 
WIZA formuleerde december 2014 de ambitie hét arbo-kenniscentrum voor infectieziekten en werk 
te willen worden. Tot de taakstelling behoort 
a. Het met elkaar in contact brengen van professionals die actief zijn in het domein arbeid met focus 

op biologische agentia / infectieziekten. Gedacht wordt aan het vormen van een netwerk 
b. Het bieden van een platform voor uitwisseling van kennis, ervaring en plannen in het genoemde 

domein 
c. Het leggen van verbindingen met relevante professionals en partijen van de zijde van VWS, 

werkgevers en werknemers 
d. De kwaliteit van kennis en dienstverlening vergroten onder andere door het stimuleren van 

netwerken, informatie uitwisseling en aanbieden van scholingen 
e. Actief samenwerken met de contactgroep biologische agentia van de NVvA 

 
3. Activiteiten 2016 

 
a. Bijeenkomsten 

Samen met de contactgroep biologische agentia van de NVvA en het nieuwe NCvB kennisnetwerk 
infectieziekten en arbeid werd in het voorjaar een bijeenkomst gepland. Het NCvB was onder 
andere gastheer. Onvoldoende inschrijvingen leidde tot annulering. De geplande nascholing vond 
alsnog december 2016 plaats. 
Andere bijeenkomsten zijn niet apart door WIZA aangeboden nadat een ledenpeiling in 
september aangaf dat er op dat moment onvoldoende animo voor bestond. 
Via WIZA zijn leden wel geïnformeerd over relevante nascholingen van onder meer RIVM, STIGAS,  

b. Vragen via de NVAB 
WIZA is geïnformeerd en steunt bedrijfsarts Naber die namens de NVAB lid is van de raad van 
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advies van de website hepatitisinfo en bovendien meewerkt aan de herziening van de LCI-richtlijn 
MRSA. Een vraag van de NOS aan de NVAB over de animo bij werkgevers en werknemers rond 
vaccinatie kon niet tijdig opgepakt worden door vakanties. 

c. Het eind 2015 gesignaleerde knelpunt over het afbreukrisico in de kwalitatieve dienstverlening 
door bedrijfsarts dat bij de NVAB aangekaart werd, kreeg vervolg door plaatsing van een artikel in 
het TBV in 2016. 
 

d. Digitaal wenselijke platform, gemis in KIZA 
Het eerder genoemde digitale platform kreeg (nog) geen gestalte. Kwalitatief hoogwaardige 
kennis gemakkelijk toegankelijk maken blijft belangrijk maar de financiële middelen ontbreken. 
De behoefte is echter wel groot. Een belangrijk deel van de algemene informatie die voorheen 
door de NVAB via een link naar relevante pagina’s van KIZA toegankelijk gemaakt werd, is met de 
herinrichting van de KIZA website (NCvB/AMC) niet langer beschikbaar omdat de aanbieder van 
KIZA andere keuzes gemaakt heeft in de aan te bieden informatie. Het betreft info over (Europese 
en Nederlandse delen van) ARBO wetgeving rond blootstelling aan biologische agentia, 
verplichtingen en rechten van werkgever en werknemers onder andere inzake (preventief) 
onderzoek, contact met bedrijfsarts en vaccinaties. De NVAB website waarop werkgevers en 
werknemers, via linken naar KIZA, hierover informatie konden vinden is hierdoor noodgedwongen 
komen te vervallen.  
 

4. Vooruitblik 2017 
 

a. WIZA verzorgt bij de BG-dagen een workshop. De workshop is bedoeld om bedrijfsartsen richting 
en houvast te bieden over hun mogelijkheden wanneer vragen over blootstelling aan biologische 
factoren zich aandienen in de praktijk. Kennis over risico’s en kansen binnen het domein 
infectieziekten en arbeid is beperkt bij de meeste bedrijfsartsen om meerdere redenen (die in 
andere rapporten nagelezen kunnen worden) en slechts een kleine selecte groep bedrijfsartsen is 
hierin meer geschoold en ervaren. En toch is de impact van blootstelling, besmetting en infectie 
(wanneer die zich voordoet) groot. In 2016 is chronische Q-koorts onderwerp van gesprek 
geweest, de mogelijke risico’s van het ZIKA virus en nieuwe berichtgeving over vogelgriep en de 
recente ruimingen laten zien dat alertheid geboden blijft! 
 

b. De werkgroep zoekt in 2017 een nieuwe werkstructuur nu na een aantal jaren de penvoerder 
haar pen zal neerleggen. Binnen de WIZA is een oproep gedaan voor suggesties en bij deze 
worden ook niet WIZA leden bedrijfsartsen uitgenodigd te komen met mogelijke 
oplossingsrichtingen waardoor de gehele bedrijfsartsen beroepsgroep toch terug kan vallen op 
hoogwaardige kennis.  

 


