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Overzicht vereisten arbobeleid 
biologische agentia 

 
Infectiepreventie en Arbo hand in hand 

Beheersing van de blootstelling aan biologische agentia of infectierisico’s is niet alleen belangrijk 

voor medewerkers, maar ook voor de cliënten. Hiervoor heeft iedere instelling een beleid inzake 

infectiepreventie. Stem het arbobeleid en het infectiepreventie-beleid goed op elkaar af en werk 

daarin nauw samen met degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn.  

 

Ook niet-cliënt gebonden werkzaamheden onder de aandacht 

Naast de specifieke infectie-risico’s die bekend zijn vanuit het infectiepreventiebeleid is in het 

kader van arbo ook aandacht nodig voor andere infectierisico’s of biologische agentia. Vooral in 

de hoek van de technische dienst en eventueel groen-onderhoud kunnen er een aantal 

specifieke risico’s aan de orde zijn. Neem dus in het Arbobeleid niet alleen verpleging- verzorging 

en de huishoudelijke werkzaamheden mee, maar ook de andere niet cliëntgebonden 

werkzaamheden. 

 

Legionella 

Een specifiek aandachtspunt is de legionella bacterie. Daar geldt specifieke wetgeving voor. 

Hierin is bepaald dat onder andere verzorgings- en verpleeghuizen een legionella beheersplan 

moeten hebben. Dit vloeit voort uit de waterleidingwet en is met name bedoeld voor 

bescherming van de algemene bevolking, waaronder de bewoners of cliënten in de VVT-

instellingen. Voor VVT instellingen geldt dat zij aangewezen zijn als instellingen waar sprake is 

van extra kwetsbare burgers, waardoor de beheersing van de risico’s van legionella extra 

aandacht vraagt. Met de maatregelen die in dat kader getroffen worden, moet ook het risico 

voor de werknemers worden beheerst. Dat houdt dus ook in dat alle installaties, ook als daar 

geen cliënten mee in aanraking komen, in het legionellabeheersplan worden meegenomen. 
 
Wat is er te doen? 

De basis voor het arbobeleid ligt in de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Het goed in 

kaart brengen van de mogelijke blootstelling aan agentia en de risico’s die daaruit kunnen 

voortvloeien, dat is de start. Vanuit dit overzicht neem je voor de geïdentificeerde risico’s 

passende maatregelen op in het arbobeleid. 
 
Minimale vereisten inhoud Arbobeleid biologische agentia 

Als er blootstelling aan potentieel ziekte-veroorzakende micro-organismen mogelijk is, dan zijn 

er doeltreffende maatregelen te nemen om te voorkomen dat de werknemers schade kunnen 

oplopen. Ten aanzien van de biologische agentia gelden voor de VVT werkgever de volgende 

verplichtingen (zie ‘Overzicht vereisten Arbobeleid Biologische agentia VVT’):  
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Overzicht vereisten arbobeleid 
biologische agentia 

Overzicht vereisten Arbobeleid Biologische agentia VVT 
Formuleer een Arbobeleid biologische agentia met minimaal de volgende ingrediënten: 

 

1. Periodiek RI&E uitvoeren op biologische agentia inclusief plan van aanpak voor 

beheersing; 

2. Opstellen van concrete werkinstructies op het niveau zoals geïllustreerd in het 

voorbeeld ‘Werkinstructie biologische agentia gebruik van PBM’. Daarbij ga je uit van 

de vereisten van de LCI/WIP richtlijnen en voegt daar voor zover nodig maatregelen 

aan toe ter bescherming van de medewerkers. 

3. Regelmatig voorlichting geven over biologische agentia en hygiënisch werken 

(minimaal jaarlijks); 

4. Hygiënische maatregelen voorschrijven en beschermende middelen ter beschikking 

stellen conform de afspraken in de bijlage ‘Werkinstructie biologische agentia gebruik 

van PBM’. 

5. Veilig omgaan met naalden (het verplicht gebruiken van veilige naaldsystemen, 

verbod op recappen en verplicht gebruik van naaldcontainers). 

6. Prik-, bijt-, snij-accidentenbeleid formuleren (regelen van acute hulp bij incidenten); 

7. Leren van incidenten door een procedure voor melden, registreren en analyseren van 

(Prik)incidenten; 

8. Het aanbieden van periodiek arbeidsgezondheidkundig onderzoek en vaccinatie 

(tegen hepatitis B) indien het een verhoogd risico betreft (bepaald door de Risico-

Inventarisatie en Evaluatie (RIE)); 

9. Beroepsgebonden aandoeningen via de bedrijfsarts melden bij het Nederlands 

Centrum voor Beroepsziekten (NCvB); 

10. Een procedure maken voor melden van - en inregelen van de beheersing van 

besmettelijke ziektes met risico’s voor de algemene bevolking (melding GGD); 

11. Het opstellen van een legionellabeheersplan gericht op bescherming cliënten en 

medewerkers. 

 

 
 

 
Nadere informatie over arbobeleid biologische agentia vind je ook op Arboportaal 

 

 

https://www.arbocatalogusvvt.nl/wp-content/uploads/2019/10/ba2019-06-werkinstructie-biologische-agentia-pbm.pdf
https://www.arbocatalogusvvt.nl/wp-content/uploads/2019/10/ba2019-06-werkinstructie-biologische-agentia-pbm.pdf
https://www.arbocatalogusvvt.nl/wp-content/uploads/2019/10/ba2019-06-werkinstructie-biologische-agentia-pbm.pdf
https://www.arboportaal.nl/documenten/brochure/2017/01/20/infectieziekten-en-werk-hoe-pak-ik-dat-aan

