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Vaccinatie voor bestrijdingstechnici
De Arbowet schrijft voor dat iedere werknemer die een gerede kans
heeft tijdens het werk een infectieziekte op te lopen die met vaccinatie
voorkomen kan worden, een vaccinatie aangeboden moet krijgen. Van
belang blijft dat in eerste instantie voorkomen moet worden dat werknemers worden blootgesteld aan ziekteverwekkers. Dit betekent dat
bij risicovolle werkzaamheden moet worden gekeken of er technische
of organisatorische maatregelen te treffen zijn, waardoor de werknemers geen risico meer hoeven te lopen. Ook moeten werknemers goed
voorgelicht worden en bekend zijn met hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmaatregelen.
Om te achterhalen aan welke ziekteverwekkers een werknemer blootgesteld kan
worden, moet er goede kennis zijn van
de werkzaamheden die een werknemer
uitvoert. Tegen het overgrote deel van de
ziekteverwekkers waaraan bestrijdingstechnici mogelijk worden blootgesteld
bestaan geen vaccinaties, zoals bijvoorbeeld ook geen vaccinatie mogelijk is
tegen hantavirussen (zoals Seoul virus
en leptospirose). Wel is het mogelijk en

wordt het aanbevolen om bestrijdingstechnici te laten vaccineren tegen tetanus, omdat er kans bestaat dat zij een
verwonding oplopen en vervolgens in
contact komen met stof, straatvuil of mest
verontreinigd met Clostridium tetani.
Waarschijnlijk zijn andere vaccinaties niet
mogelijk of noodzakelijk. Om hier zeker van
te zijn moeten de werkzaamheden van de
bestrijdingstechnici en de hieraan gekoppel-

de arbeidsrisico›s in kaart gebracht worden
met een gedegen risico-inschatting. Hierbij
kan de arbodienst u van dienst zijn.

Meer informatie is onder andere te
verkrijgen op de volgende websites:
• De Arbocatalogus provincies (provin-

cies.arbocatalogus.net) geeft informatie
over de risico’s op blootstelling aan biologische agentia. Op deze website staat
ook het handboek ‘Beroepsrisico›s in de
muskusrattenbestrijding’. Hierin staat
informatie over ziekteverwekkers waaraan de muskusrattenbestrijders kunnen
worden blootgesteld. Ook voor deze
groep werknemers wordt alleen tetanusvaccinatie aanbevolen.
• Op de website van het Kennisinformatiesysteem InfectieZiekten bij de Arbeid
(www.kiza.nl) staat informatie over infectieziekten en arbeid en over vaccinaties. Via deze website kan eventueel
gebruik gemaakt worden van een helpdesk (te vinden aan de linker bovenzijde
van de pagina).
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Voor nieuwe adverteerders geldt een aantrekkelijk introductietarief!
Neem voor de mogelijkheden contact op met de redactie via:
info@kad.nl of (0317) 41 96 60
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