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Onderwerp

Biologische agentia

Wat is het?

Biologische agentia is een verzamelnaam voor micro-organismen, zoals schimmels,
bacteriën, parasieten en virussen die schadelijk kunnen zijn voor de mens. Vanwege
de specifieke werkzaamheden in de zorg, en vanwege de ziektes van cliënten lopen
medewerkers in de VVT een verhoogd risico. Blootstelling kan plaatsvinden via
vloeistoffen of vaste stoffen (bloed, lichaamsvocht), de lucht, contact met dieren of
met besmette voorwerpen (wasgoed, (medisch)afval). De kans op besmetting is het
grootst bij prik-, spat- snij- of bijtincidenten, wondverzorging, wassen van een cliënt
en het verschonen en wassen van kleding en bedden.

Verantwoordelijkheid werkgever

Zorg dat medewerkers bij de uitvoering van risicovolle handelingen:
• voorlichting en scholing hebben gekregen over:
• het voorkomen van blootstelling aan biologische agentia;
• wat te doen bij een incident of verhoogd risico van besmette cliënt;
• over persoonlijke beschermingsmiddelen beschikken;
• zich waar nodig (net als cliënten) kunnen laten vaccineren;
• in specifieke situaties een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kunnen
ondergaan gericht op biologische agentia.

Verantwoordelijkheid werknemer

•
•
•

Aandachtspunten
OR

•
•
•

Meer informatie

Zorg voor persoonlijke en cliënt hygiëne.
Handel snel en doelmatig volgens de instructie als je bij een incident/ calamiteit
denkt besmet te zijn geraakt.
Gebruik bij risicovolle werkzaamheden persoonlijke beschermingsmiddelen
(bijvoorbeeld beschermende kleding, schoenen, handschoenen, veiligheidsbril,
en evt. mondkapjes);
Vormt het werken met biologische agentia een (groot) risico? Zo ja, is bekend bij
welke groepen medewerkers het speelt? En bij welke groepen cliënten het risico
groter is? Wat waren de uitkomsten van de RI&E?
Zorgt de werkgever voor persoonlijke bescherming, voorlichting en scholing?
Zorgen medewerkers voor persoonlijke en cliënthygiëne om blootstelling aan
biologische agentia te voorkomen en weten ze wat te doen bij een calamiteit
(bijvoorbeeld prikaccident)?

Biologische agentia is als thema opgenomen in de arbocatalogusvvt.nl.
Bij de onderdelen ‘inventarisatie’ en ‘ondersteunende middelen’ staat veel
praktische informatie om de benodigde organisatorische maatregelen te nemen.
www.kiza.nl geeft veel achtergrondinformatie over infectieziekten en arbeid.

www.arbocatalogusvvt.nl

