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Onderrapportage beroepsziekten (kiza)

Kennissysteem InfectieZiekten bij de Arbeid 
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Ziekenhuisopname Longontsteking

Østergaard et al 2020 (Denemarken, N=1,300,000) 

> 1 = verhoogd risico



Ziekenhuisopname Griep

Østergaard et al 2020



Covid 19 en beroep; 
Sterfte onder  UK essential workers mannen 45-64

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Taxi and cab drivers

Support staff

Bus and coach drivers

Sanitary workers

Social care

Van drivers

Health asociate professionals

Food retail and distribution

Other transport workers

Health professionals

Food production

Education

Police and protective services

Men

*
*

*
*

*
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> 1 = verhoogd risico



Conclusie 
• In allerlei beroepen komt een verhoogd risico op infectieziekten voor, ook 

voor ziekenhuisopname en sterfte

wie van u komt wel eens een dergelijk risico in een RIE tegen?

• Voor sommige aandoeningen kan vaccinatie helpen 

wie van u komt wel eens vaccinatie in een Plan van Aanpak tegen?

• Vaccinatie kan ook risico’s voor derden beperken   



pagina 7

Werknemers en infectieziekten

Criteria voor vaccinatie
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Werknemers en infectieziekten

Twee doelen:

• Bescherming van de werknemer zelf (de werknemer als risicoloper)

• Bescherming van (kwetsbare) derden tegen besmetting door de werknemer (de werknemer 

als risicovormer)
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Afwegingskader ter bescherming van de werknemer
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Afwegingskader ter bescherming van derden

| Health Council of the Netherlands10
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Adviezen

Uitgebracht:

• Werknemers en Q-koorts: criteria voor vaccinatie 2015/07

• Werknemers en kinkhoest: criteria voor vaccinatie 2017/07

• Vaccinatie van werknemers: rotavirus 2021/48

In concept gereed of op het programma:

• Vaccinatie van werknemers: griep 2023

• Vaccinatie van werknemers: teken-encefalitis 2023

• Vaccinatie van werknemers: kinkhoest II 2023
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Voorbeeld: Vaccinatie van werknemers: griep

Lopend adviestraject: over inhoud kunnen geen mededelingen worden gedaan

Griepvaccinatie: herziening van de indicatiestelling (2007/09)

3.8 Beoordeling van vaccinatie bij gezondheidszorgpersoneel

3.10 Beoordeling van vaccinatie bij beroepsgroepen met intensieve

contacten in de bevolking

3.11 Beoordeling van vaccinatie bij beroepsgroepen met intensieve

contacten met pluimvee

| Gezondheidsraad 12 januari 2023



De rol van de veiligheidskundige bij infectierisico 
en vaccinatie als methode voor risicoreductie

• Signaleren van risico’s op infectieziekten

• (doorgaans in samenwerking met bedrijfsarts, arbeidshygienist
of deskundige werknemers):  

• Zorgen voor systematisch evalueren van risico, bewaken van 
arbeidshygienische strategie en van potentieel van 
risicoreductie

• Vaccinatie is soms een methode voor risicoreductie 
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