Doel van deze opleiding:
Wat zijn biologische agentia ?
Hoe kan men besmet geraken?
Waar zijn biologische agentia te vinden?

Wat zit er in rioolwater?
Wat zijn risicovolle werkzaamheden mbt biologische agentia?
Hoe kan ik mij beschermen (preventief) tegen biologische agentia ?
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Definitie
Biologische agentia zijn micro-organisme, (bacteriën, virussen, schimmels) of
endoparasieten ( diertjes die in bloed, lever of darmen kunnen overleven).

Endoparasieten : wormen, protozoa (= ééncellige diertjes)
Deze micro-organismen “kunnen” bij de mens een ziekte, een allergie of een
infectie veroorzaken.
“Kunnen”;
1. Gebonden aan het individu
Dit is immers afhankelijk van de individuele weerstand. Een persoon die pas
hersteld is van een ziekte, zal verzwakt zijn, en mogelijks sneller vatbaar zijn .
Weerstand, immuniteit bouw je ook op na contact, na besmetting. Een
onschuldige griep kan bij een oudere verzwakte persoon, complicaties
meebrengen en tot de dood leiden.
2. Infectiedosis nodig.
Je hebt steeds een zekere dosis nodig om besmet te raken.
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Hoe besmet geraken:
Niet door op een RWZI te “wandelen” maar er moet steeds een fysisch
(lichamelijk) contact zijn. De ziektekiemen(pathogenen) moeten je lichaam
binnendringen.
Binnendringen via :
- slijmvliezen van ogen , neus of mond
- inslikking via de mond ( arbeidsongeval waar iemand slib in de mond kreeg
arts raadplegen); maar ook spatten op de lippen of in de mond.
- opname via de huid ( de huid is vrij ondoordringbaar maar kan wel
binnendringen via wonde of een beet van een dier: bv rat)
1. Besmetting is gebonden aan het individu
Dit is immers afhankelijk van de individuele weerstand. Een persoon die pas
hersteld is van een ziekte, zal verzwakt zijn, en mogelijks sneller vatbaar zijn .
Weerstand, immuniteit bouw je ook op na contact, na besmetting. Een
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Waar zijn biologische agentia terug te vinden bij AQF ?
Afvalwater : zowel influent als effluent
Hoe verder het zuiveringsproces vordert, hoe meer micro-organismen zullen
afsterven of in het slib terechtkomen. De tijd speelt een belangrijke rol in de
overlevingskansen van micro-organismen, evenals de temperatuur. Ideale
overlevingstemperatuur = lichaamstemperatuur. Hoogste concentratie aan
micro-organismen= aan de bron maw in de riolen.
Slib : retourslib, ontwaterd slib: persen, centrifuge, droger
Slib dat onttrokken is aan de waterzuivering (spui-slib)kan dus pathogene
organismen bevatten. Demate waarin slib pathogeen is, hangt af van het
watergehalte in het slib en de mate van mineralisatie.Over het algemeen houdt
vloeibaar slib een groter risico in dan slib dat ontwaterd werd. Slib dat anaëroob vergist werd, is voldoende gestabiliseerd waardoor de gezondheidsrisico’s
zeer beperkt zijn. Ook het conditioneren van het slib met kalk en ijzerchloride
tijdens het ontwateren, perkt de risico’s in. Bij dit procédé loopt de pH immers
in die mate op dat de meeste pathogene kiemen gedood worden. Het beste
resultaat om ziektekiemen te doden of te inactiveren wordt geboden door het
thermisch drogen van slib.
Aërosolen :verhoogde concentratie van ziektekiemen maar concentratie is stuk
lager dan de infectiedosis.Zeker geen reden tot ongerustheid. Bovendien
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hoeveelheden aërosolen die je lichaam binnendringen erg gering.
AQF : nogal wat maag en darm klachten : grotere kans op besmetting
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Het is niet zo eenvoudig om uit te maken welke micro-organismen in
afvalwater voorkomen. Je zou dit kunnen bepalen via staalanalyse, maar dit is
telkens maar een momentopname. Staalanalyse zal dus maar een klein
spectrum weergeven van wat je mogelijks in afvalwater kunt vinden. Vb. als
je een epidemie hebt van rota-virus, dan zal je in het afvalwater heel wat rotavirussen tegenkomen. Als je een maand later een staal gaat analyseren dan zal
er misschien geen in voorkomen.
Daarom heeft de arbeidsgeneesheer een risicoanalyse gemaakt, op basis van
een literatuurstudie. De vraag werd gesteld welke micro-organismen mogelijks
overlevingskansen hebben in afvalwater.
De lijst gaan we zo dadelijk overlopen. Deze lijst is niet limitatief. Mogelijks
zijn er nog organismen waar geen literatuurstudie over bestaat en die
mogelijks wel overlevingskans hebben in rioolwater.
- Salmonella: (bacterie die je kent van voedselvergiftiging). Na opname door
de mond kan je besmet raken => vidange complet. De inhoud van het
spijsverteringsstelsel komt er langs alle openingen uit. De toilet is de meest
geliefde plaats van het huis op dat moment.
- Rotavirus: diaree, overgeven, …. Heel besmettelijk, regelmatig epidemie
onder kleine kinderen.
- Hepatitis A: vorm van geelzucht. Volgens de bedrijfsarts is slechts hep.A echt
risicovol. Een besmetting van Hep.B of C, kan alleen gerealiseerd worden
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door contact van bloed met bloed, of bloed met slijmvlies (= prikaccident). Dit is ook
bevestigd door een bloedonderzoek van de mensen die al langere tijd in
rioolwaterzuivering werken, waar geen antilichamen zijn gevonden voor HEP B,C. =>
vaccin wordt toegediend. (2 spuiten met van 1-6 maand tussen).
-Schimmel Aspergillus fumigates kan longinfectie veroorzaken
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Schimmel: inwerken op de luchtwegen=> infecties of allergie ontwikkelen
Naegleria: besmetting via neusslijmvlies: symptomen hersenvliesontsteking:
hoofdpijn, braken, koorts, nekstijfheid, bewustzijnsvermindering.

Giardia lambia en andere protozoa => zelfde effect nl, ontstekingen en
verzweringen veroorzaken.
Foto’s parasieten: gevoelige zielen, of wie juist gegeten heeft kan bij het
vertoenen van deze foto’s beter even de andere kant opkijken.
Deze foto’s niet om u schrik aan te doen, maar gewoon om u even met de neus
op de feiten te drukken. Om te wijzen op het risico dat toch reëel is.

8

Ontwerp :
Contact tussen afvalwater/slib en mens minimaliseren
Aantal blootgestelden beperken
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