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Casus 1

• Voor bedrijf X wordt een gezin uitgezonden naar Beijing voor ca drie 
jaar. De werkneemster heeft drie kinderen, waarvan de jongste     
(1,5 jaar) astma heeft. Aan u wordt door de werkgever gevraagd of 
betrokken medewerkster geschikt is voor uitzending.

• Geeft u advies aan de werkgever? 
– Zo ja, wat is dat advies? 

– Zo nee, waarom niet?

• Wat is uw advies aan de werkneemster?
– Of heeft u nog aanvullende vragen?



Gezondheidsrisico’s van luchtverontreiniging



Gezondheidsrisico’s van 
luchtverontreiniging



Gezondheidsrisico’s van luchtverontreiniging

George D. Thurston, Howard Kipen, Isabella Annesi-Maesano, John Balmes, Robert D. Brook, Kevin Cromar, Sara De Matteis, Francesco 
Forastiere, Bertil Forsberg, Mark W. Frampton, Jonathan Grigg, Dick Heederik, Frank J. Kelly, Nino Kuenzli, Robert Laumbach, Annette 
Peters, Sanjay T. Rajagopalan, David Rich, Beate Ritz, Jonathan M. Samet, Thomas Sandstrom, Torben Sigsgaard, Jordi Sunyer, Bert 
Brunekreef: A joint ERS/ATS policy statement: what constitutes an adverse health effect of air pollution? An analytical 
framework. European Respiratory Journal  2017  49:  1600419;  DOI: 10.1183/13993003.00419-2016 



AQI: Schaal gezondheidsrisico’s



Casus 2

• Op uw arbeidsgezondheidskundig spreekuur komt een werknemer die 
(net als veel collega’s) frequent dienstreizen maakt naar Azië en Zuid 
Amerika. Zijn vrouw wil graag zwanger worden en vindt al dat reizen 
maar niks. Betrokkene vraagt uw advies over gezondheidsrisico’s voor 
hemzelf.

• Wat is uw advies aan deze werknemer?

• Geeft u advies aan de werkgever?
– Zo ja, welk advies?

– Zo nee, waarom niet?



Zika



Zikavirus 



Zikavirus 
Transmissie

 Muggen van het Aedes-geslacht: steken overdag en vooral rond zonsopgang en 
–ondergang

 Verticale transmissie, transplacentair of gedurende de partus als de moeder 
viremisch is

 Transmissie door bloedtransfusie is beschreven; ZIKV-RNA is geïdentificeerd in 
asymptomatische bloeddonoren tijdens een uitbraak 

 Seksuele transmissie (zie verder)

 In de acute fase van de ziekte is het virus in speeksel en moedermelk 
aangetroffen, maar transmissie is niet beschreven

 Transmissie via donororganen en/of donorweefsel is (nog) niet beschreven

 Overige transmissieroutes zoals mens-op-mens transmissie zijn incidenteel 
gemeld maar moeten nog verder worden onderzocht



Zikavirus
Transmissie: vectorieel

• Vectoren                                     

• Aedes aegypti

• Aedes albopictus

• Aedes africanus

• Culex species ???



Zikavirus 
en zwangerschap(swens): RIVM 

 Reisadvies voor zwangere vrouwen of vrouwen met zwangerschapswens én hun partners:

 Informeer jezelf  vóór vertrek bij een reizigerskliniek, GGD in de regio of neem contact op 
met arts, verloskundige of gynaecoloog.

 Bespreek de noodzaak van de reis met een arts.

 Meld de reis naar gebieden waar het zikavirus voorkomt tijdens controles bij je 
verloskundige, gynaecoloog of andere behandelend arts. Zeker als binnen twee weken na 
terugkeer klachten optreden die passen bij een infectie door zika-, dengue- (knokkelkoorts) 
of chikungunyavirus.

 Mannen die in landen zijn geweest waar het zikavirus heerst en een zwangere vrouw 
hebben, wordt uit voorzorg geadviseerd om gedurende twee maanden een condoom te 
gebruiken.

 Vrouwen die zwanger willen worden, wordt geadviseerd om dit uit te stellen tot gedurende 
één maand na terugkomst uit een land waar het zikavirus heerst. Gebruik in de tussentijd 
een condoom en/of andere anticonceptie bij seksueel contact. 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/zikavirusinfectie



Zikavirus: complicaties



Vervolg casus

• Betrokken werkgevers hebben nog meer medewerkers (en soms ook 
gezinnen) voor langere tijd uitgezonden of sturen medewerkers op 
dienstreizen naar grote wereldsteden. 

• Welke adviezen heeft u als bedrijfsarts nog meer aan werkgever?



Wat te doen: rol bedrijfsarts

Werkgever Werknemer

Beleid ? ?

Maatregelen ? ?



Wat te doen: rol bedrijfsarts

Werkgever Werknemer

Beleid

 Identificeren risico’s
 Risicogroepen
 Preventief beleid
 Restricties
 Monitoren gezondheid
 . . . . .

 Input beleid
 Input lokale situatie
 . . . . .

Maatregelen

 Voorlichting
 Monitoren actueel risico
 Bescherming (bijv bij 

luchtverontreiniging)
 Maskers
 Huisvesting
 Air purifiers
 Plaatsing “informed

consent”, óf
 Restricties(?)
 . . . . .

• Voorlichting
• Preventieve adviezen en 

aanbod werkgever
• Aandacht risicogroepen

 “Informed consent”?
 Restricties?

• Monitoren gezondheid
 Periodieke keuring?
 Longfunctie?
 . . . . .



Einde presentatie



Zikavirus



Zikavirus 
Besmettelijke periode 

 Van dengue is bekend dat mensen 1-2 dagen voordat ze klachten krijgen 
viremisch zijn

 Mensen die geen klachten krijgen kunnen ook viremisch kunnen zijn en 
muggen infecteren

 Besmettelijke periode: niet precies bekend, maar deze zal ongeveer de periode 
van de viremie bedragen d.w.z. tot ongeveer 7 dagen na de eerste ziektedag

 Ook asymptomatische personen ontwikkelen een viremie en dragen ook bij aan 
verdere transmissie

 Seksuele transmissie vanuit een asymptomatische partner is beschreven

 Transmissie vanuit sperma is aangetoond tot 41 dagen na de eerste ziektedag.



Zikavirus 
Immuniteit en preventie 

 In lijn met andere Flaviviridae als Gele koorts en West-Nile-virus is 
het waarschijnlijk dat een infectie leidt tot levenslange immuniteit. 

 Bewijs hiervoor is nog niet voor geleverd; studies bij apen tonen 
dit wel aan, zowel voor homologe als heterologe virusstammen.

 PS: Nog geen vaccin.

 Muggenwerende maatregelen

 Negatief reisadvies bij zwangerschap

 Negatief reisadvies / uitstel zwangerschap bij kinderwens



Zikavirus
Zwangerschap en testen: RIVM

75-80% van de zikavirus-infecties (ZIKV) 
verloopt asymptomatisch. Een minderheid 
heeft klachten als koorts, diffuus 
exantheem, myalgie en bilaterale 
conjunctivitis. Subklinisch beloop van een 
zikavirus-infectie sluit het risico op foetale 
afwijkingen niet uit. Daarom zijn klachten 
geen uitgangspunt in dit algoritme. 

Zwangere vrouwen kunnen met ZIKV 
geïnfecteerd raken in elk trimester van de 
zwangerschap. Verticale transmissie lijkt 
in elk trimester mogelijk. Daarom wordt 
in dit algoritme geen onderscheid 
gemaakt naar wanneer een ZIKV-infectie 
(potentieel) is opgetreden. 



Zikavirus 
Zwangerschap/kinderwens en advies indien blootgesteld aan 
Zikavirus


