Vragen en antwoorden Vion
Vragen over maatregelen Vion algemeen
Welke maatregelen heeft Vion getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?
Vion heeft een nalevingsprotocol voor de hele organisatie en voor specifieke delen van het bedrijf
gelden aanvullende maatregelen. Het protocol ziet toe op de bescherming van medewerkers.
Gezondheidscheck: Aan de poort bij het bedrijf wordt een gezondheidscheck gedaan. Medewerkers
met klachten worden doorverwezen naar de bedrijfsarts. Daar wordt met de medewerker gesproken
en bekeken of de klachten passen bij het COVID-19 virus. Als dat zo is worden ze doorverwezen naar
de teststraat van de GGD en getest op het coronavirus.
Een compleet overzicht van de maatregelen vind je hier > https://www.vionfoodgroup.com/nl/covid19-update

Algemeen
Waarom is Vion nog steeds open?
De Veiligheidsregio staat voor de veiligheid van inwoners. Om goede besluiten te nemen laat de
Veiligheidsregio zich adviseren door experts. In dit geval heeft de GGD gesteld dat er geen vergroot
risico voor de publieke gezondheid is en het verantwoord is om open te blijven. Dit advies is
gebaseerd op testresultaten en op het feit dat Vion Boxtel aan alle voorwaarden heeft voldaan om
verantwoord open te kunnen blijven.
De GGD monitort de situatie bij Vion Boxtel en kan de trend volgen in aantal positief geteste
medewerkers, zodat snel gehandeld kan worden bij signalen van (toename van) verspreiding. De
GGD signaleert nu geen stijging van ziektegevallen in het bedrijf of verspreiding in de maatschappij,
die aanleiding geven tot meer ziektegevallen en ziekenhuisopnames.
De GGD is continu in gesprek met Vion. Zodra de GGD een toename waarneemt, gaan ze in gesprek
met de voorzitter van de Veiligheidsregio en het bedrijf om te kijken welke maatregelen nodig zijn
om verdere verspreiding te voorkomen.
Waarom zijn slachterijen elders wel gesloten?
Voor elke slachterij geldt een eigen afweging, die door de desbetreffende Veiligheidsregio moet
worden gemaakt. Het voldoen aan protocollen en voorwaarden voor een veilige werkomgeving is
belangrijk. Omstandigheden en afwegingen kunnen verschillend zijn.
Zijn er risico’s voor de omgeving?
Het aantal positief geteste personen in Boxtel is vergelijkbaar met elders in Brabant.
Ziekenhuisopnames laten een dalende lijn zien. De laatste maanden is het virus minder actief net als

in heel Nederland. Ook de testresultaten laten een dalende lijn zien. Het aantal mensen met klachten
bij de toegangscontrole van Vion Boxtel neemt af.
Overigens gelden voor iedereen de richtlijnen van het RIVM zoals die voor alle Nederlanders gelden.
Heb je klachten, dan blijf je thuis. Heb je koorts, dan ga je in isolatie (samen met je gezin). Houd 1,5
meter afstand en vermijd drukte, schud geen handen, was je handen vaak, hoest en nies in de
binnenkant van je elleboog.

Vragen over de gezondheidscheck aan de poort en de teststraat
Hoeveel mensen zijn de afgelopen tijd in de teststraat geweest en wat was het percentage positief
geteste mensen?
In de eerste twee weken van juni zijn er 150 medewerkers met klachten uit de gezondheidscheck bij
Vion doorverwezen naar de teststraat. Hiervan werden in totaal 26 personen positief getest. Deze
mensen zijn in quarantaine gegaan zoals de richtlijnen van RIVM voorschrijven. Het is onjuist om
hieruit de conclusie te trekken dat 1 op de 6 medewerkers is besmet met het coronavirus. Het gaat
om 1 op 6 medewerkers die zich gedurende deze twee weken met klachten aan de poort heeft
gemeld. Gemiddeld werken er dagelijks zo’n 1700 medewerkers in de productie bij Vion in Boxtel.
Helpen de Health Checks/gezondheidschecks bij Vion?
Ja. De mensen met lichte klachten die zouden kunnen passen bij COVID-19 worden zo eerder
herkend en gaan niet aan het werk. Daardoor ontstaat minder kans op overdracht van het virus
binnen het bedrijf.
Ja. Je ziet in de eerste dagen na invoering van de gezondheidscheck meer mensen met klachten dan
de afgelopen tijd. Die aantallen liepen snel terug tot een kleine groep per dag en zijn nu stabiel.
De GGD ziet vanuit de dagelijkse rapportages dat de aantallen door betere voorlichting en instructie
een daling geven van positief geteste mensen, met name in de eerste dagen. Er komen steeds
minder mensen met klachten naar het werk.
Hoeveel mensen zijn er door de gezondheidscheck uitgekomen en niet naar de teststraat
verwezen?
De bedrijfsarts heeft in de afgelopen periode 264 personen beoordeeld, en er daarvan 150 naar de
teststraat doorgestuurd.
Waarom worden niet alle mensen die uit de gezondheidscheck komen getest?
Er zijn ook mensen met klachten die niet passen bij COVID-19 uit de gezondheidscheck gekomen.
Wat doet de GGD met mensen die positief getest zijn?
Samen met de bedrijfsarts wordt bron- en contactonderzoek ingesteld. De medewerker moet thuis
blijven volgens de landelijke richtlijnen en mag niet werken totdat hij minimaal 24 uur geen klachten
meer heeft. Contacten worden geïnformeerd en geadviseerd conform de landelijke richtlijnen.
Is er in de regio/in de omgeving van Vion meer coronaziekte?
Nee. De GGD heeft elke dag overzichten van het aantal bezoekers van teststraten (tussen de 600 en
700 per dag) en de aantallen positieve testen zijn stabiel, passend binnen het patroon van de
afgelopen weken in onze regio. De GGD ziet geen stijging. Dat geldt ook voor de ziekenhuisopnames,
die blijven ook stabiel in de regio.
Hoe goed kan de GGD een eventuele nieuwe golf van besmettingen bij Vion opsporen?
Er komen dagelijks cijfers over de aantallen mensen die na de gezondheidscheck niet mogen gaan
werken. Deze mensen worden bij een van de teststraten ingepland en de GGD krijgt daaruit een

signaal als dat positief is. Zo is snel duidelijk of er stijging is in aantal mensen met COVID-19 klachten
bij Vion en of er een stijging in het aantal positieve testen bij Vion is. De GGD en bedrijfsarts
handelen direct volgens de richtlijnen wanneer er een positieve uitslag is.
Wordt binnen Vion extra aandacht gegeven aan signaleren van zieke medewerkers die geen
Nederlands spreken?
Ja. Medewerkers leren door voorlichting in eigen taal steeds beter op welke klachten ze moeten
letten en wat dan de richtlijnen zijn.
Controleert Vion personenbusjes op het aantal mensen dat vervoerd mag worden?
Werknemers die met personenbusjes aankomen bij Vion worden gecontroleerd op het aantal
mensen dat vervoerd mag worden in één bus. In het begin is voorgekomen dat mensen 400 meter
voor de ingang uitstapten en naar de poort liepen. Die signalen zijn meteen opgepakt en Vion treedt
hier tegen op. Aan de poort controleren ze wie er lopend aankomt en of deze mensen uit Boxtel
komen. Zo niet, dan moeten mensen het terrein verlaten. Daar wordt dagelijks op gecontroleerd.
Waarom is er voor de GGD geen reden tot extra actie of tot sluiting?
Naar aanleiding van eerdere testresultaten (eind mei) heeft de GGD met Vion afgesproken welke
stappen zij moesten zetten om het risico van het verspreiden van coronavirus te verminderen. Naast
extra hygiënische maatregelen is er extra ingezet op het krijgen van snelle signalen over de
ziekmeldingen passend bij COVID-19 en het inzetten van testen en bron- en contactonderzoek. Er is
goede samenwerking met de bedrijfsarts en Vion. De maatregelen worden goed opgevolgd.
Gezamenlijk wordt gewerkt aan het doel van de coronabeheersing: traceren, testen, isoleren van
medewerkers met klachten en informeren en indien van toepassing quarantaine van contacten.
Hoe gaat de GGD Vion in beeld houden?
Na de eerste steekproef zijn er maatregelen getroffen en is er een monitoringssysteem opgezet met
Vion en GGD. Er is een dagelijkse gezondheidscheck aan de poort. Bij klachten gaan medewerkers
naar de bedrijfsarts. Medewerkers zijn in diverse talen voorgelicht over het belang van zich
ziekmelden bij klachten. Heeft iemand klachten passend bij COVID-19 dan worden zij getest in de
GGD teststraat. Bij positieve uitslagen wordt er een bron- en contactonderzoek uitgevoerd.
Dagelijks ontvangt de GGD een lijst van de Arbo dienst van Vion (Business Health Support) met onder
andere de resultaten van de gezondheidscheck aan de poort. Ook vindt er dagelijks een update
plaats van medewerkers die zich melden met klachten aan de poort en die doorverwezen worden
voor een test. Zo gauw het resultaat van de test binnen is wordt deze ook ingevoerd in het bestand.
Hiermee monitort de GGD de situatie bij Vion Boxtel en kan ze de trend volgen in aantal positief
geteste medewerkers, zodat snel gehandeld kan worden bij signalen van (toename van) verspreiding.
Het aantal positief geteste medewerkers gaat niet omhoog.

Vragen over het positieve testen en besmettelijkheid
Het Brabants Dagblad schreef dat ‘1 op de 3’ medewerkers is besmet. Waar is dit op gebaseerd?
Het Brabants Dagblad heeft dit percentage gehaald uit het persbericht van vrijdag 19 juni 2020, dat
onder andere ging over het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd bij Vion. Dit is een lopend
onderzoek van Vion met het RIVM, Erasmus Universiteit Rotterdam en IRAS samen, waarover nog
geen resultaten zijn gepubliceerd. Binnen dit onderzoek is een geselecteerde groep van 80
medewerkers die werken in ruimtes waar in eerdere onderzoeken de meeste positief geteste
medewerkers werden gevonden (o.a. koele ruimtes), nader onderzocht. Deze 80 mensen zijn niet
getest omdat ze klachten hadden, maar omdat ze waren geselecteerd voor dit onderzoek. Uit deze
onderzoeksgroep hadden 27 van de 80 een positieve testuitslag. Van deze 27 mensen waren er 2

mensen met klachten. De rest heeft een positieve test zonder klachten. Dat is dus het getal waar het
Brabants Dagblad ‘1 op de 3’ uit concludeert. Dit is echter niet 1 op de 3 van alle medewerkers, maar
van deze geselecteerde groep medewerkers. Het is geen representatieve steekproef voor het hele
bedrijf.
Kun je aan de positieve testuitslag zien of iemand nog besmettelijk is?
Nee. De besmettelijkheid van corona heeft te maken met het hebben of krijgen van klachten.
Wat is het beleid bij mensen met een positieve test zonder klachten (niezen, hoesten,
benauwdheid, koorts)?
Besmettelijkheid van COVID-19 hangt vooral af van de klachten. Voor mensen met een positieve test
zonder verschijnselen heeft het RIVM een brief opgesteld:
https://lci.rivm.nl/informatie-voor-persoon-met-laboratoriumbevestigde-covid-19-die-nog-geenklachten-heeft
Voor de zekerheid gaan mensen die geen klachten hebben wel 72 in isolatie om te kijken of ze
alsnog klachten krijgen. Als ze dan geen klachten hebben, kunnen ze weer uit isolatie gaan. Uiteraard
moeten ze dan nog steeds alle reguliere COVID-maatregelen hanteren, 1,5 meter etc).
Wat is het beleid voor mensen met een positieve test met klachten?
De mensen met klachten gaan minimaal 7 dagen in isolatie. Zij mogen daarna pas weer aan het werk
als ze 24 uur klachtenvrij zijn.
Hoe zat dit bij het onderzoek dat bij Vion met de steekproef is uitgevoerd?
 26 positief geteste mensen uit het onderzoek hadden geen klachten tijdens de test en
hebben bij doorvragen door de bedrijfsarts na 72 uur nog geen klachten gekregen. Ze
hebben na bericht over de positieve test niet gewerkt tot 72 uur na de test.
 2 mensen hadden bij doorvragen door de bedrijfsarts lichte klachten en zijn na de positieve
uitslag 7 dagen in isolatie gegaan. Zij worden door de bedrijfsarts gevolgd en mogen pas
weer aan het werk 7 dagen na de test én 24 uur zonder klachten . De contacten zijn
geïnformeerd.
Hoe lang blijft een coronatest positief?
Dat weten we niet precies, maar dat kan wel een langere tijd duren. Weken tot maanden.
Kun je aantonen dat iemand al langer geleden ziek is geweest?
Ja dat kan. Je kunt in het bloed onderzoeken of iemand afweerstoffen heeft. Dat kan o.a. via de
huisarts. De GGD doet dit onderzoek niet.

Overige vragen algemeen
Kritiek RIVM: waarom zegt het RIVM dat de GGD voorbarig is met zijn geruststellende conclusies?
De GGD trok op donderdag 18 juni een conclusie voor de Veiligheidsregio, op basis van de
labuitslagen van het onderzoek van maandag 15 juni, in combinatie met de monitoringsgegevens
van op maandag positief geteste mensen, zoals we die op donderdag via de bedrijfsarts van Vion
kregen. Toen het persbericht op vrijdag 19 juni de deur uitging was inmiddels uit check door de
bedrijfsarts van Vion en rapportage aan de GGD duidelijk, dat op 2 personen na de positief geteste
medewerkers geen klachten hadden en/of hebben ontwikkeld in die 72 uur en dat zij, zoals de
landelijke richtlijn van het RIVM aangeeft, dan als niet besmettelijk beschouwd mogen worden. 2 van
de groep van 27 positief geteste mensen had wel klachten en die blijven volgens de richtlijnen van
het RIVM in quarantaine.

Het RIVM gaf bij hun uitslagen aan dat we deze moesten beoordelen met het klinische verhaal en dat
deden we. In het persbericht is deze gecombineerde duiding door de GGD onvoldoende expliciet
beschreven. Het RIVM kon dit niet opmaken uit de tekst van het persbericht. De uitspraak van RIVM
dat de GGD op basis van de lab uitslagen van RIVM een voorbarige uitspraak heeft gedaan, is vanuit
dat perspectief begrijpelijk. De voorlopige uitslagen, werden door RIVM beschreven als passend bij
hetzij een eerder doorgemaakte infectie met een beperkte hoeveelheid virusdeeltjes, hetzij een
nieuwe startende infectie. Voor personen zonder klachten is een monitoring periode van 72 uur
aangewezen om uit te sluiten dat het een beginnende infectie is. Bij rapportage aan de
Veiligheidsregio was die periode voorbij.

