Werkwijze arboparagrafen bij LCIrichtlijnen
Arboprofessionals worden regelmatig geconfronteerd met vragen over de gevolgen van
werkgebonden infectieziekten en de mogelijkheid van preventieve maatregelen in de
werkomgeving. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
besteedt de LCI in haar richtlijnen aandacht aan werknemersgezondheid bij
infectieziektebestrijding.
Jaarlijks worden minimaal vier richtlijnen aangevuld met arborelevante informatie.
Wanneer de LOI-redactieraad besluit dat een richtlijn moet worden ontwikkeld of herzien, wordt dit
doorgegeven aan de arboprofessionals van de LCI (Fleur Meerstadt en Karin Heimeriks). Door de
beperkte bezetting kan slechts een deel van deze richtlijnen worden voorzien van een
arboparagraaf. Bij de selectie van richtlijnen wordt gekeken naar arborelevantie en actualiteit. Voor
overige richtlijnen wordt een beknopte, algemene tekst aangeleverd of worden deze op de
‘reservelijst’ geplaatst.
Relevante arbo-informatie wordt onder andere toegevoegd bij de volgende hoofdstukken:
1. Ziekte
 Ziekteverschijnselen
o Wat zijn de gevolgen van de betreffende infectieziekte voor de belasting en
functioneren in werk?
 Verhoogde kans op ernstig beloop
o Welke groepen werknemers hebben een verhoogde kans op een ernstig beloop
van de infectieziekte
2. Verspreiding
 Risicogroepen
o Welke arbeidsgerelateerde risicogroepen lopen door de aard van hun werk een
verhoogd risico?
 Voorkomen in Nederland
o Beroepsgerelateerde meldingen binnengekomen bij het Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten (NCvB) en Osiris.
3. Primaire preventie
 Algemene preventieve maatregelen
o Preventieve maatregelen voor arbeidsgerelateerde risicogroepen.
4. Maatregelen naar aanleiding van een geval
 Wering van werk, school of kinderdagverblijf in kader ‘risicovormerschap’
(voedselverwerking, zorg, werkzaamheden met kwetsbaren)
o Is wering van werk noodzakelijk / hoe lang / mogelijkheden alternatieve inzet /
voorwaarden voor terugkeer
Het aanvullen van de arboparagrafen is gebaseerd op de evidence-based methodiek voor
richtlijnontwikkeling. Er wordt gezocht naar (recente) wetenschappelijke publicaties en richtlijnen,
naslagwerken of informatie voortkomend uit nieuwe casuïstiek.
Indien beschikbaar kan voor de inhoud van de arboparagrafen gebruik worden gemaakt van een
auteur uit het arbonetwerk. Meestal worden de paragrafen geschreven door de arboprofessionals
van de LCI.
Bij voorkeur wordt de eerste conceptversie van de auteur naar de arboprofessionals van de LCI
gestuurd, zodat de arboaanvullingen tijdig kunnen worden aangevuld en vervolgens kunnen
worden gelezen door de auteur van de richtlijn, deskundigen en meelezers.
Voordat de aanvullingen naar de auteur, deskundigen en meelezers worden gestuurd, worden de
aanvullingen waar mogelijk eerst getoetst worden door een deskundige arbocollega.
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