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Bijwerkingen

Is het aannemelijk dat de 
nadelige gezondheidseffecten 
van de vaccinatie voor de 
werknemer (bijwerkingen) geen 
belangrijke afbreuk doen aan de 
gezondheidswinst van derden?

De vaccinatie van de 
werknemer leidt door 

afname van de transmissie 
tot een aanmerkelijke 
vermindering van de 
ziektelast bij derden

Vaccinatie maakt 
deel uit van het optimaal 
beschermen van derden

Afwegingskader ter 
bescherming van derden

Blootstelling van 
de werknemer

Waarschijnlijkheid
transmissie naar derden

Grootte nadelig 
effect 

Reducerende 
maatregelen

Last

Is het aannemelijk dat 
vaccinatie effectief is in het 
tegengaan of reduceren van de 
kans op transmissie van de 
infectieziekte naar derden?

Is, met als doel de gezondheids-
winst van derden, de last van de 
vaccinatie voor de werknemer 
aanvaardbaar?

Waarschijnlijkheid 
ziektelast bij derden

Effectief

?

2
De verhouding 

tussen kosten en gezond-
heidswinst is proportioneel 
in vergelijking met andere 

mogelijkheden om de 
ziektelast bij derden 

te reduceren
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*Let hierbij zowel op blootstellingscenario’s of handelingen met 
een hoog risico tijdens de dagelijkse werkzaamheden als op 
minder frequente werkzaamheden tijdens onderhoud of storing.

**Let hierbij op een eventueel verhoogde kans op een ernstiger 
beloop voor een individu.

***Let hierbij op de verschillende oorzaken van een aanmerkelijke 
ziektelast: de infectie heeft ernstige gevolgen of de infectie treft 
een grote groep (derden).
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Is er kans op relevante 
blootstelling van de 
werknemer aan het 
infectieuze agens?

- Kan de werknemer in contact 
komen met het agens op het 
werk of daarbuiten (vindt er 
blootstelling plaats via een 
relevante transmissieroute)?*

De last die de 
werknemer door de 

vaccinatie ondervindt 
staat in een redelijke 

verhouding tot de 
gezondheidswinst 

voor derden

Kosten

Zijn de kosten van de vaccinatie 
van de werknemer proportioneel tot 
de kosten van andere maatregelen 
die kunnen worden genomen?

€

Is het waarschijnlijk dat 
de blootstelling van de 
werknemer leidt tot 
transmissie van het 
infectieuze agens naar 
derden? 

- Is de werknemer 
gevaccineerd tegen het 
agens, en is daarmee 
transmissie naar derden 
voldoende tegengegaan?

- Is het waarschijnlijk dat de 
blootstelling bij de werknemer via 
infectie van die werknemer leidt 
tot blootstelling van derden?

- Is het waarschijnlijk dat de 
blootstelling van de derde leidt tot 
infectie van derden?** 

Zijn er andere maatregelen 
mogelijk om de kans op 
transmissie van de 
infectieziekte naar derden 
afdoende te reduceren?

- Zijn er effectieve maatregelen 
die de blootstelling van de 
werknemer tegengaan?

- Zijn er effectieve maatregelen 
die de transmissie naar derden 
tegengaan?

- Leiden die maatregelen tot een 
vermindering in de trans-
missie die te vergelijken is met 
de vermindering als gevolg van 
vaccinatie van de werknemer?

Is het waarschijnlijk dat 
transmissie van het 
infectieuze agens naar 
derden leidt tot aan-
merkelijke ziektelast 
bij derden?

- Is het waarschijnlijk dat infectie 
bij de derden leidt tot 
aanmerkelijke ziektelast?*** 

- Is de derde gevaccineerd tegen 
het agens, en is hij daarmee 
voldoende beschermd?

- Is het waarschijnlijk dat de infectie 
bij derden leidt tot een verdere 
verspreiding van het agens?

- Hoe verhoudt zich het extra risico 
op ziekte van de derde door 
transmissie via de werknemer tot 
het risico door transmissie via de 
algemene bevolking? nee
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Is er een nadelig 
effect bij derden? 

- Is de ziektelast bij derden 
aanmerkelijk?** 

- Zijn er effectieve 
behandelingsmogelijkheden 
om de ziektelast bij derden 
te beperken en staan die in 
verhouding tot de last die 
derden door de ziekte 
ondervinden?

De beroepsmatige 
blootstelling van de 
werknemer aan het 

infectieuze agens kan via 
transmissie leiden tot 

aanmerkelijke ziektelast 
bij derden

Eventuele nadelige 
gezondheidseffecten van de 
vaccinatie (bijwerkingen) bij 
de werknemer staan in een 
redelijke verhouding tot de 

gezondheidswinst bij 
derden


