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Safety: bescherming tegen onbedoelde gebeurtenissen 
  (incidenten, accidenten, natuurlijke rampen…) 
● Biosafety is to keep bad bugs from people,  

 
 Security: bescherming tegen opzettelijke en 

kwaadwillige acties (terrorisme, sabotage, spionage, 
afpersing…) 

● Biosecurity is to keep bad people from bugs  
 
 

Wat is Biosafety en Biosecurity 

Laboratory incident    Lack of awareness       Negligence Deliberate use 

 

Overlap safety and security 
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Terroristisch gebruik van biologische agentia 
Bioterrorisme = bewust gebruik van, of dreiging met het 
gebruik van bacteriën, virussen, schimmels of biologische 
toxines om dood of ziekte te verspreiden in mensen, dieren of 
planten. 
 

1972, Biologische Wapens Conventie, Genève 
 

103 naties ondertekenen: 
“…never to develop, produce,stockpile or otherwise aquire or retain 

microbial or other biological agents or toxins…designed to use…for 
hostile purposes or in armed conflict.”  
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Is bioterrorisme nieuw? 
●De Tartaren katapulteerden in 1346 “pest-lijken” over de stadsmuren 

van Caffa (Ukraine.) 
●Salmonella besmetting saladebar door Osho-secte in 1984 in Oregon. 

Resultaat: ruim 750 besmettingen 
●Poederbrieven met anthrax sporen in 2001 in de VS.  

Resultaat: 5 doden, 17 geïnfecteerden en grote onrust.  
 (anthrax waarschijnlijk afkomstig uit laboratorium VS) 
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Is bioterrorisme nieuw? 
● Anders Breivik, Noorwegen 2011 
● Document van 1.518 pagina’s gevonden onder de titel 

‘2083 – A European Declaration of Independence’  
– “The biological agents used in biological weapons can often 

be manufactured quickly and easily. The primary difficulty is 
not the production of the biological agent but delivery inan 
effective form to a vulnerable target.” 

– “For example, anthrax is considered an effective agent for 
several reasons. First, it forms hardy spores, perfect for 
dispersal aerosols. Second, pneumonic (lung) infections of 
anthrax usually do…” 

– “A mass attack using anthrax would require the creation of 
aerosol particles of 1.5 to 5 micrometres…” 

– “Obtaining anthrax….It shouldn’t be too hard to either buy 
anthrax on the black market or locate an anthrax 
contaminated area/burial site on one of the continents…” 
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Verkrijgbaarheid van biologische agentia 

● Natuur! 
● Biologische wapenprogramma’s 

● Laboratoria 
● Cultuurcollecties 
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Internationale ontwikkelingen biosecurity 

• Biological and Toxins Weapons Convention (BTWC) 
• UN Resolution 1540 
• CBRN Action plan (2009-JBZ raad Europese Unie) 
• Biorisk standard (CWA 15793:2008) 
• Rol Biosafety professional (CWA 53) 
• Danish act on Biosecurity 
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Biosafety: 
●Europese richtlijn 2000/54/EC: bescherming medewerkers tegen risico’s van 

blootstelling aan biologische agentia op het werk 

–Implementatie in Nederland: Arbeidsomstandighedenwet 
●Europese richtlijn 2009/41/EC: ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde 

organismen (ggo’s) 

–Implementatie in Nederland: Besluit en Regeling GGO  
 
Biosecurity: 
●Nog geen wettelijk kader in Nederland 

 
 

Wettelijk kader 
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• In 2006 overzicht gemaakt van CBRN locaties binnen Nederland, 
dit heeft een beperkte lijst van objecten opgeleverd: 

–Er ontbreekt een sluitende registratie van hoogrisico 
pathogenen 

› Wettelijk kader ontbreekt 
–Verantwoordelijkheden zijn verdeeld over verschillende 

ministeries 
–Een gecoördineerd biosecurity regime ontbreekt 
 

• Project biosecurity: start januari 2010, einde juni 2011 
• Vervolg: implementatietraject 2012-2013 

Project Biosecurity 
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● SZW (AI): Arbo wetgeving, kennis agentia, registratie humaanpathogenen 

● IenM (VI): Wm wetgeving en GGO’s, 2e lijns toezicht Wm 

● EL&I (nVWA): registratie dierpathogenen, kennis scenario’s en agentia 

● EL&I (nVWA, PD) : registratie plantpathogenen, kennis scenario’s en agentia 

●NCTv: kennis scenario’s en agentia, internationale aansluiting. 

●OCW: Universiteiten, opdrachtgever KNAW Biosecurity project 

● VWS (IGZ): Volksgezondheid, infectieziekten (outbreaks), ziekenhuizen 

● BZK (IVV): BRZO (per 1 okt. Wet op de veiligheidsregio’s) en implementatie 
EU CBRN actionplan. 

● BUZA: BTWC 

Bio… divers georganiseerd 
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● Doelen van een Biosecurity Regime 
– Verkleinen van de kans op misbruik van biologische agentia 
– Veilig en effectief optreden bij calamiteiten (respons) 

 

Gecoördineerd Biosecurity regime 

● Onderdelen van een Biosecurity Regime 
– Actueel overzicht van locaties waar met risicovolle biologische 

agentia wordt gewerkt 
– Verankeren van verantwoordelijkheden en maatregelen voor 

biosecurity bij instellingen 
– Regelen van de manier van toezicht op biosecurity 
– Manier van ontsluiting van informatie voor hulpverleners (respons) 
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Resultaten project Biosecurity 
● Overzicht van locaties waar met klasse 3 en 4 biologische agentia 

wordt gewerkt inclusief lacunes van dit overzicht 
● Overzicht van beheersmaatregelen in de vorm van een toolkit 
● Netwerk van deskundigen in binnen- en buitenland 
 

13 

• Aanpassing wet- en regelgeving voor   
  verankering biosecurity: 

• Meldingsysteem voor overzicht locaties 
• Instellen “Bio-Risk Professional” (BRP) 

• Coördinatie en samenwerking inspecties 
• Uitrollen toolkit Biosecurity 
 

● Besluit Taskforce Weerstandsverhoging: 

● Eindnotitie met drie opties voor een Nederlands biosecurity regime 
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 Toolkit helpt organisaties om:  
– Screenen van het security niveau van de eigen organisatie 
– Mogelijke gaps in biosecurity helder krijgen 
– Handvat om regime te versterken 

 
 

Toolkit Biosecurity 
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● Verankeren van biosecurity in verschillende organisaties 
● Onderdelen 

1. Bewustwording 
2. Personeels screening 
3. Transport beveiliging 
4. Beveiliging van informatie 
5. Controle van materiaal 
6. Fysieke beveiliging  
7. Respons 

 
 

Toolkit Biosecurity 
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Voorbeeld resultaat zelfscan 
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● Training, training, training:  
–Hoog risico laboratorium: medewerkers 

ondergaan een intensieve biosafety training 
 

–……aanvullende biosecurity training is inpasbaar 
om bewustwording te verhogen 

 
 
 

 
 

Awareness 

Bewustwording 

1. Bewustwording 
2. Personeels screening 
3. Transport beveiliging 
4. Beveiliging van informatie 
5. Controle van materiaal 
6. Fysieke beveiliging 
7. Respons 
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Code of conduct (KNAW) 
Gebaseerd op  
● Verdrag inzake biologische en toxische wapens (BTWC)  
● Statement Biosecurity of the InterAcademy Panel (IAP)  
 
Doel: 
● Bewustwording creëren van potentieel misbruik van 

pathogenen met een dual-use karakter 
 
Doelgroep:  
● Life Sciences: research, diagnostiek en industrie 

 
 

 

http://www.knaw.nl/smartsite.dws?id=26104&pub=20071092 

1. Bewustwording 
2. Personeels screening 
3. Transport beveiliging 
4. Beveiliging van informatie 
5. Controle van materiaal 
6. Fysieke beveiliging 
7. Respons 
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Personeels screening  
●Screenen van geautoriseerde medewerkers 

–mate van screening hangt af van het risico niveau 
en van de positie van de medewerker 

–naast lab medewerkers ook ICT medewerkers, 
onderhoudspersoneel en aannemers 

 

1. Bewustwording 
2. Personeels screening 
3. Transport beveiliging 
4. Beveiliging van informatie 
5. Controle van materiaal 
6. Fysieke beveiliging 
7. Respons 

●Mechanismen 
–verifiëren van diploma’s 
–check referenties 
–check crimineel dossier 
–background onderzoek 
–…. 
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Personeels screening  

• Wat te doen met gastmedewerkers uit buitenland ? 

• Dreiging van inside is gedefinieerd als hoog risico 
• Social security: houdt contact met eigen medewerkers 

1. Bewustwording 
2. Personeels screening 
3. Transport beveiliging 
4. Beveiliging van informatie 
5. Controle van materiaal 
6. Fysieke beveiliging 
7. Respons 

 

“It’s hard to imagine that a terrorist becomes 
a microbiologist, but a microbiologist could 
become a terrorist”  

(quote R.Salerno - Sandia National Laboratories)  
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● Intern transport 
●Extern transport 

–binnenland 
–buitenland 

 
UN Committee of Experts 

 on Transport of Dangerous Goods 

Model Regulations on the Transport  
of Dangerous Goods 

ADR  
(road) 

RID  
(rail) 

IMO  
(sea) 

ICAO 
(air) 

IATA 
(air) 

Nog steeds een hiaat 
tussen zender en 

ontvanger 

Transport beveiliging 

1. Bewustwording 
2. Personeels screening 
3. Transport beveiliging 
4. Beveiliging van informatie 
5. Controle van materiaal 
6. Fysieke beveiliging 
7. Respons 
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Beveiliging van informatie 
Bio-gerelateerde informatie 
● Informatie over opslag van biologisch materiaal (wat, waar) 
● Test procedures and uitslagen van diagnostiek 
● Personele informatie van medewerkers van een hoogrisico lab 
 
Informatie gerelateerd aan beveiligingssystemen en gebouw 

management systemen 

Waar de lijn te trekken tussen ‘need to know’ en ‘nice to know’ 

1. Bewustwording 
2. Personeels screening 
3. Transport beveiliging 
4. Beveiliging van informatie 
5. Controle van materiaal 
6. Fysieke beveiliging 
7. Respons 

maar…  
● referentie/diagnostische labs moeten kunnen communiceren in het 

bijzonder tijdens een uitbraak of een aanslag    
● research wil en moet kunnen publiceren 
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Characterization of the 1918 influenza virus polymerase  
genes. Nature 437: 889–893 Taubenberger et al. (2005) 

● Press release CDC, October 5, 2005:  
“Scientists at the Centers for Disease Control and Prevention have 

successfully reconstructed the influenza virus strain responsible 
for the 1918 pandemic, a project that greatly advances 
preparedness efforts for the next pandemic”  

 
● Critics like Andreas von Bubnoff: 

“Recently, a team of US scientists resurrected a virus that has 
since been labeled 'perhaps the most effective bioweapons agent 
now known' “ 

 
 

Beveiliging van informatie 

1. Bewustwording 
2. Personeels screening 
3. Transport beveiliging 
4. Beveiliging van informatie 
5. Controle van materiaal 
6. Fysieke beveiliging 
7. Respons 
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• Hoe gevoelige informatie op te slaan op Intranet 
• Hoe een internet verbinding te beveiligen tussen 

samenwerkende organisaties tijdens een uitbraak of 
aanslag  

• Encryptie van de labtop 
• Beveiligen van de USB/memory stick 
• Wel of niet gebruik maken van mobiele telefonie 

tijdens een uitbraak of aanslag 
• Communicatie beleid 
• Publicatie beleid 
• Rampenplannen voorbereiden: breed of met 

beperkte partijen 
• Hoe tekeningen van beveiligingsinstallaties te 

beveiligen  

Beveiliging van informatie 

1. Bewustwording 
2. Personeels screening 
3. Transport beveiliging 
4. Beveiliging van informatie 
5. Controle van materiaal 
6. Fysieke beveiliging 
7. Respons 
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●Compleet overzicht: 

–welk materiaal is in opslag 
–waar is het materiaal 

opgeslagen 
–wie is verantwoordelijk voor dit 

materiaal 
 

Is de opslag afdoende beveiligd? 
 

Voorkom “wees” materiaal 

Controle van materiaal 

1. Bewustwording 
2. Personeels screening 
3. Transport beveiliging 
4. Beveiliging van informatie 
5. Controle van materiaal 
6. Fysieke beveiliging 
7. Respons 
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Fysieke beveiliging (gelaagde protectie) 
●Bedrijfsgebied 

– Laag risico 
›  Terrein 
›  Publiek toegankelijke gebouwen 
 

●Gelimiteerde gebieden 
– Gemiddeld risico 

›   Laboratoria 
›   Administratieve bureaus 
 

●Exclusieve gebieden 
– Hoogrisico  

›   High containment laboratoria 
›   Computer server centrum 
›   Gebouw beheerssysteem centrum 

1. Bewustwording 
2. Personeels screening 
3. Transport beveiliging 
4. Beveiliging van informatie 
5. Controle van materiaal 
6. Fysieke beveiliging  
7. Respons 
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Toegangscontrole en management 

Toegangsbeveiliging voorkomt toegang van 
ongeautoriseerde personen in hoogrisico ruimten  

1. Bewustwording 
2. Personeels screening 
3. Transport beveiliging 
4. Beveiliging van informatie 
5. Controle van materiaal 
6. Fysieke beveiliging 
7. Respons 



Biosecurity | 26 januari 2012 28 

• Wat te doen als materiaal ontvreemd is? 
• Wat te doen bij een calamiteit? 
• Opnemen biologische agentia in crisisplan 
• Oefenen calamiteit 
• Communicatie met hulpverleners (politie, 

brandweer, gemeente etc) 

1. Bewustwording 
2. Personeels screening 
3. Transport beveiliging 
4. Beveiliging van informatie 
5. Controle van materiaal 
6. Fysieke beveiliging 
7. Respons 

 

Respons 
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Vragen? 
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