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SAMENVATTING 

De Directie Arbeidsomstandigheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(SZW) wil een 'arbo-monitor' opzetten waarvoor gegevens verzameld moeten worden over (1) 

bedreigende en belastende factoren in arbeidsomstandigheden, (2) de inzet van instramenten in 

verband daarmee en (3) effecten in termen van arbeidsdeelnameZ-uitval. 

Om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van gegevens over bedreigende en belastende factoren 

in het werk, met het accent op fysieke belasting en fysische factoren, chemische belasting, biologi

sche belasting, arbeidstijden, psychische belasting en major hazards, is door TNO nagegaan in 

hoeverre bestaande gegevensbestanden informatie over deze risicofactoren bevatten. Voor die risi

cofactoren waarover geen of onvoldoende gegevens zijn gevonden, is gekeken hoe aanvullende 

gegevens hierover verzameld zouden kunnen worden en welke problemen hierbij een rol zouden 

kunnen spelen. 

Bij het zoeken naar informatie over de stand van zaken ten aanzien van de verschillende risicofac

toren is gebruik gemaakt van de volgoide gegevensbestanden: de Enquête Beroepsbevolking en het 

Doorlopend Leefsituatie-onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Monitorstadie 

naar Stress en Lichamelijke Belasting, de eerste Europese Enquête naar het arbeidsmilieu van de 

European Foundation, het Arbeidsaanbodpanel van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarkt

onderzoek en het Arbeidsveiligheidsrapport Informatiesysteem van de afdeling ARBO/AIS van 

SZW. 

Bij het bekijken van mogelijkheden voor gegevensverzameling over risicofactoren waarover geen 

of onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, is aandacht besteed aan de methoden van gegevensver

zameling die SZW in het kader van de aibo-monitor zou willen toepassen en aan mogelijke alterna

tieven hiervoor. 

Op grond van de verzamelde gegevens kunnen de volgende conclusies getrokken worden. 

1. Over trillingsbelasting, klimaatbelasting, chemische belasting en biologische belasting zijn 

onvoldoende gegevens beschikbaar om een beeld te geven van het vóórkomen van deze risico

factoren in de Nederlandse beroepsbevolking. 

2. Het percentage werkenden dat in het Doorlopend Leefsituatie-onderzoek (DLO) 'zwaar werk', 

een globale indicator van fysieke belasting, rapporteert, ligt rond de 25%. De gegevens uit de 

Monitor Stress en Lichamelijke Belasting over fysieke belasting maken een differentiatie naar 
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krachtsuitoefening, bewegingsbelasting en houdingsbeiasting mogelijk, maar zijn nog niet be

schikbaar voor de totale Nederlandse beroepsbevolking. 

3. Uit de gegevens over geluidbelasting blijkt dat het percentage werknemers dat in een 

'lawaaiige omgeving' werkt rond de 27% ligt en dat werknemers in de industrie en de bouw 

de voornaamste risicogroepen zijn. 

4. Ongeveer 13% van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een wekelijkse arbeidsduur van 

meer dan 45 uur. Een langdurige wekelijkse arbeidsduur komt met name voor in de landbouw, 

een bedrijfstak waarin veel zelfstandigen werken. Het percentage werkenden dat in ploegen

dienst, 's nachts, 's avonds of in het weekend werkt, is in de periode 1992-1994 constant ge

bleven. Werken op afwijkende tijden komt met name voor in bedrijven in de landbouw, de 

distributie en het transport. 

5. Alle beschikbare informatie over tempodruk, een aspect van psychische belasting, geeft aan dat 

deze factor bij een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking speelt. Het DLO gaf tot 

voor kort consequent aan dat het deel van de beroepsbevolking dat hieraan werd blootgesteld 

steeds maar toeneemt. Voor de verschillende aspecten van vaardigheidsmogelijkheden in de 

functie (aansluiting bij opleiding/ervaring, variatie, ontplooiingsmogelijkheden) lijken geen 

echte trends waar te nemen. Beperkingen ten aanzien van vaardigheidsmogelijkheden in de 

functie komen in het algemeen meer voor bij vrouwen, bij bedrijven in het transport- en com

municatiewezen en bij hmcties in industrie en transport en dienstverlenende functies. Hiermee 

samenhangende beperkingen ten aanzien van de autonomie in de functie komen meer voor bij 

vrouwen dan bij maimen en spelen wat betreft de bedrijfstakken met name een rol in het trans

port. In alle bedrijfstakken in Nederland doet meer dan 20% van de werknemers vrijwel uit

sluitend kortcyclisch werk. 

6. In Nederland zijn ongeveer 400 Arbeidsveiligheidsrapport(AVR)-plichtige installaties, verspreid 

over ongeveer 150 bedrijven en het aantal werknemers binnen deze installaties is ongeveer 

35000. 

Het merendeel van de tot nog toe ontbrekende informatie over risicofactoren kan verzameld worden 

via enquêtering van werknemers. Voor chemische belasting en biologische belasting geldt dit niet. 

Hiervoor is het vooral van belang dat er een goede keuze gemaakt wordt van chemische stoffen en 

micro-organismen die een reëel probleem vormen in het werk en dat er vervolgrais geprobeerd 

wordt om gegevens te verzamelen over de mate waarin blootstelling hieraan vóórkomt. 

Voor de variabelen biologische belasting en bedreiging door major hazards kan opgemerkt worden 

dat bij deze risicofactoren, meer dan bij andere bedreigende en belastende factoren het geval zal 
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zijn, sprake is van globale indicatoren waardoor voor een goede interpretatie van de risico's bij de 

gegevensverzameling met name ook gedacht moet worden aan de clusters 'inzet van instramenten' 

en 'effecten in termen van arbeidsdeelnameZ-uitval'. 

Naast de variabelen en bijbehorende indicatoren die SZW wil opnemen in het cluster 'bedreigende 

en belastende factoren in arbeidsomstandigheden' van de arbo-monitor, verdient ook een aantal 

andere risicofactorenZ-indicatoren de aandacht. Het gaat hierbij om het aspect inactiviteit als onder

deel van fysieke belasting, het binnenklimaat als onderdeel van klimaat, arbeidstijden en arbeids

contracten uit het oogpunt van de toenemende flexibilisering van de arbeid en tot slot arbeidsver

houdingen en arbeidsvoorwaarden als onderdeel van psychische belasting. 

Voor de definitieve arbo-monitor, waarin informatie over zowel bedreigende en belastende factoren 

als mzet van instramenten en effecten in termen van arbeidsdeelnameZ-uitval zal worden verzameld 

en geïnterpreteerd, is het verder van belang dat er ook gegevens beschikbaar zijn die zicht geven 

op de eventuele gelijktijdige aanwezigheid van verschillende risicofactoren, gevolgen en inzet van 

instramenten. Naast informatie over verschillende oorzaken en gevolgen uit één gegevensbron is 

ook de beschikbaarheid van bestanden waarin gehjktijdig verschillende risico's bij verschillende 

bronnen (werkgevers, werknemers) gemeten zijn belangrijk. De ervaring van werknemers van risi

cofactoren blijkt slechts in geringe mate samen te hangen met wat werkgevers hierover zeggen te 

hebben waargenomen. Combinatie van informatie uit verschillende bronnen levert dan ook vaak 

aanvullende informatie op en biedt daarmee een mogelijkheid om de monitor-informatie en even

tuele trends hierin beter te begrijpen. 
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1. INLEIDING 

Er is in toenemende mate behoefte aan kwantitatieve informatie over de gezondheid van de Neder

landse (beroeps)bevolking en risicofactoren die deze bedreigen. Veranderingen in de wet- en regel

geving op het gebied van de sociale zekerheid zijn er de oorzaak van dat sommige informatiebron

nen over de 'gezondheid' van de Nederlandse beroepsbevolking niet meer aanwezig zijn. Het zicht 

op het ziekteverzuim bijvoorbeeld is als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Teragdringing 

Ziekteverzuim (begin 1994) geheel verdwenen, omdat veel ziekmeldingen niet meer geregistreerd 

worden. De nieuwe arbowetgeving en hiermee samenhangende verantwoordelijkheden voor werk

gevers en overheid bieden echter wel mogelijkheden om inzicht te krijgen in arborisico's en hun 

gezondheidsgevolgen. 

De aandacht voor monitoring van arbeidsomstandigheden is toegenomen. Bedrijven hebben de 

wettehjke verplichting gekregen een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Niet alleen 

voor de individuele bedrijven of bedrijfstakken is monitoring van belang, maar ook voor de over

heid. Monitoring kan behxüpzaam zijn om het overheidsbeleid te evalueren en zo nodig bij te sm-

ren. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft monitoring als kernactivi

teit aangegeven. De Directie Arbeidsomstandigheden van SZW wil een 'arbo-monitor' opzetten, die 

vanaf 1998 zoveel mogelijk in de gewenste beleidsinformatie voorziet. In 1996 zullen de eerste 

proefnemingen op onderdelen van deze arbo-monitor plaatsvinden. De Directie Arbeidsomstandig

heden wil ten bate van de arbo-monitor informatie verzamelen over (1) bedreigende en belastende 

factoren in arbeidsomstandigheden, (2) de inzet van instramenten in verband daarmee (handhaving 

van normen, inspanning van bedrijfsexteme arbodeskundigheid e.d.), en (3) effecten in termen van 

arbeidsdeelnameZ-uitval. (Van Oostram, concept-notitie juni 1995) 

Dit rapport richt zich primair op het eerste punt en geeft inzicht in de beschikbaarheid van gege

vens over bedreigende en belastende factoren in het werk, met het accent op de factoren die de 

Directie Arbo van SZW van het grootste belang acht (Van Oostram, concept-notitie juni 1995). De 

'arbo-monitor' beoogt vooral de gezondheidsbedreigende factoren met blijvende (ernstige) effecten 

te monitoren. SZW heeft de risicofactoren waaraan prioriteit gegeven wordt, weergegeven in een 

aantal variabelen, namelijk fysieke belasting en fysische factoren, chemische belasting, biologische 

belasting, psychische belasting en major hazards. In bijlage 1 wordt een uitgebreide beschrijving 

gegeven van deze variabelen en de bijbehorende operationalisaties die SZW aangegeven heeft. 

Het onderhavige rapport is als volgt opgebouwd. 

In hoofdstuk 2 wordt de gehanteerde wijze van informatie-verzameling toegelicht. In hoofdstuk 3 

worden de beschikbare gegevens over de verschillende geprioriteerde variabelen gepresenteerd. 
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Suggesties voor mogelijkheden om tot de verzameling van gegevens over risicofactoren waarover 

nog onvoldoende informatie beschikbaar is te komen, worden gegeven in hoofdstuk 4. Hierbij 

komen ook de problemen die hierbij een rol kuimen spelen aan de orde. In hoofdstuk 5 worden 

conclusies getrokken ten aanzien van de gegevens die de arbo-monitor anno 1995 oplevert èn de 

mogelijkheden voor monitoring in de toekomst. 
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2. METHODE VAN ONDERZOEK 

Uitgangspunt voor het onderzoek is het onderdeel 'bedreigende en belastende factoren' uit de werk

versie van 28 juni 1995 van het ontwerp basisinformatie Directie Arbo (Van Oostram, juni 1995). 

In deze notitie worden de verschillende indicatoren van de geprioriteerde variabelen gedefinieerd en 

wordt per indicator de beleidsrelevantie en de door SZW voorgestelde normering en gegevensver

zameling weergegeven (zie bijlage 1). De notitie is (vooralsnog) een concept en dus nog niet vol

ledig uitgekristalliseerd. In een eerdere versie van het ontwerp basisinformatie behoorde ook ar

beidstijden tot de geprioriteerde variabelen. De Directie Arbeidsomstandigheden heeft deze varia

bele later laten vervallen. Gezien de acmaliteit van het onderwerp arbeidstijden is ervoor gekozen 

deze risicofactor toch in dit onderzoek mee te nemen. De toenemende flexibiUsering van arbeidstij

den (en -verhoudingen) heeft naar verwachting een nauwe samenhang met werkdruk en ook gevol

gen voor de belasting van werknemers buiten het werk. 

Om inzicht te krijgen in de stand van zaken ten aanzien van de verschillende risicofactoren is 

onderzocht in hoeverre de door SZW gewenste operationalisaties van de variabelen (indicatoren) 

ingevuld kunnen worden aan de hand van het aanwezige en toegankelijke materiaal. Er is gekeken 

naar informatie die bij TNO, al dan niet periodiek, verzameld wordt en naar (periodieke) registra

tiesystemen buiten TNO. 

De (Nederlandse) gegevensbestanden die bij het zoeken naar informatie zijn gebraikt, zijn: 

- de Enquête Beroepsbevolking (EBB, CBS, 1993, 1994, 1995); 

- het Doorlopend Leefsitaatie-onderzoek (DLO, CBS, 1992a, 1992b, 1993, 1994, 1995); 

de Monitorstudie naar Stress en LichameUjke Belasting (MSLB, Houtman e.a., 1993, 1994a); 

de eerste Europese Enquête naar het arbeidsmilieu van de European Foimdation (EF, 1992); 

het Arbeidsaanbodpanel van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (Allaart 

e.a., 1991; Allaart e.a., 1993; Kunnen e.a., 1995); 

het Arbeidsveiligheidsrapport Informatiesysteem van de afdeling ARBO/AIS van SZW 

(AVRIS). 

De EBB is een jaarlijkse enquête die representatief is voor de Nederlandse beroepsbevolking. Het 

DLO is ook een jaarlijkse enquête en representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking, maar 

kleiner van opzet dan de EBB. In 1994 is het DLO drastisch gewijzigd. De steekproef van adressen 

voor de algemene DLO-vragenlijst is ongeveer gehalveerd. Daarnaast is de vragenlijst veranderd. In 
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het onderdeel kwaliteit van de arbeid zijn van bestaande vragen antwoordcategorieën veranderd en 

zijn vragen toegevoegd en verwijderd waardoor de volgorde van de vragen gewijzigd is. 

De MSLB is in 1993 voor het eerst afgenomen bij een steekproef die representatief was voor de 

bedrijfstakken 'industrie', 'groothandel' en 'banken en zakelijke dienstverlening'. In 1995 en 1996 

wordt de MSLB opnieuw afgenomen en als dit onderzoek is voltooid, zal een bestand beschikbîiar 

komen dat representatief is voor de totale Nederlandse beroepsbevolking. 

De eerste Europese Enquête naar het arbeidsmilieu is een in 1991 uitgevoerd onderzoek naar de ar

beidsomstandigheden van de beroepsbevolking in de Europese Gemeenschap, dat representatief is 

voor de Nederlandse beroepsbevolking en een internationale vergelijking mogeUjk maakt. Eind 

1995 wordt door de European Foundation (EF) opnieuw een onderzoek uitgevoerd. 

Het Arbeidsaanbodpanel van de OSA is een panelonderzoek dat één keer in de twee jaar wordt 

uitgevoerd. AVRIS is een database waarin informatie over bedrijven die voor één of meer instal

laties een arbeidsveiligheidsrapport moeten maken, wordt opgenomen. 

Van de genoemde gegevensbestanden wordt in bijlage 2 een uitgebreide beschrijving gegeven. 

Hierbij wordt een indicatie gegeven van het type gegevens dat in de verschillende bestanden opge

nomen is, hoe de steekproef tot stand gekomen is en hoe de gegevensverzameling heeft plaatsge

vonden. 

Voor die variabelen en indicatoren waarover de gevonden gegevensbestanden informatie bevatt^i, 

worden in hoofdstuk 3 de resultaten gepresenteerd. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij 

de operationalisaties die SZW van de variabelen gegeven heeft. Informatie die hier niet direct bij 

aansluit, maar wel informatief wordt geacht, wordt ook gepresenteerd. Daarnaast wordt aandacht 

besteed aan de representativiteit van de beschikbare gegevens voor de beroepsbevolking als geheel, 

mannen en vrouwen in de Nederlandse beroepsbevolking, verschillende leeftijdscategorieën, ver

schillende bedrijfstakken en verschillende beroepstakken. Tot slot wordt voor zover mogelijk ook 

gekeken naar trends in de tijd. 

Bij de presentatie van gegevens in hoofdstuk 3 wordt niet getoetst of eventuele trends in de tijd 

en/of verschillen tussen subgroepen statistisch significant zijn. In plaats daarvan wordt in bijlage 3 

in het kort aangegeven bij welke steekproefomvang bepaalde verschillen in percentages tussen twee 

jaren of twee subgroepen statistisch significant zijn. Het principe hierbij is dat naarmate twee per

centages minder verschillen en naarmate de percentages minder extreem hoog of laag zijn een 

grotere steekproef nodig is om een verschil aan te kunnen tonen. 
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Voor die variabelen waarvoor geen of onvoldoende gegevens zijn gevonden die direct aansluiten 

bij de operationalisaties van SZW, is gekeken hoe gegevens hierover zouden kunnen worden ver

kregen en welke problemen hierbij worden verwacht. Hierbij is aandacht besteed aan de methoden 

van gegevensverzameling die SZW in het kader van de arbo-monitor zou willen toepassen, maar 

ook aan mogelijke alternatieven hiervoor. Ideeën hiervoor zijn onder andere opgedaan door te kij

ken hoe monitoring elders (buitenland) plaatsvindt. Bij de bespreking van de mogelijkheden om tot 

monitoring van deze risicofactoren te komen, wordt niet noodzakelijkerwijs vastgehouden aan de 

door SZW voorgestelde operationalisaties van de verschillende variabelen. De bevindingen van dit 

deel van het onderzoek worden weergegeven in hoofdstuk 4. 
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RESULTATEN 1: GEGEVENS OVER DE VERSCHILLENDE GEPRIORITEER

DE VARIABELEN 

3.1 Inleiding 

Bij de bespreking van de resultaten wordt eerst aandacht besteed aan de gegevens die het beste 

aansluiten bij de operationalisaties die SZW van de variabelen gegeven heeft. Vervolgens worden 

gegevens die hier niet direct bij aansluiten, maar wel informatief worden geacht, gepresenteerd. 

3.2 Fysieke belasting 

De gegevens uit de Monitor Stress en Lichamelijke Belasting (MSLB) sluiten goed aan bij de 

operationalisatie die SZW bij de risicofactor fysieke belasting heeft aangegeven. Het is mogelijk 

onderscheid te maken in het aantal ongunstig fysiek belaste werknemers, als gevolg van frequent 

en/of langdurig uit te oefenen krachten, en/of uit te voeren bewegingen, en/of in te nemen houdin

gen. SZW wil bij het vaststellen van de grenswaarden voor de verschillende schalen van fysieke 

belasting per schaal bekijken welke score het meest belaste kwartiel van de totale populatie aan

geeft. De bij de eerste meting vastgestelde grenswaarde wordt vervolgens ook bij de volgende me

tingen gehanteerd en moet dan, uitgaande van een verbetering van de arbeidsomstandigheden, door 

steeds minder werknemers overschreden worden. 

In tabel 1 worden de gegevens uit de in 1993 uitgevoerde monitor gepresenteerd op een wijze die 

aansluit bij de door S2W voorgestelde normstelling. De gegevens worden weergegeven voor de 

totale onderzoekspopulatie, dat wil zeggen de drie deelnemende bedrijfstakken, en uitgespütst naar 

de verschillende aan het onderzoek deelnemende bedrijfstakken. 

Tabel 1 Vergelijking van de verschillende bedrijfstakken (1319 i n i 3617) in het monitorbestand '93 op het percentage werknemers dat de 
grenswaarde (score waarbij minimaal 25 % van de totale onderzoekspopulatie een probleem aangeeft) voor de verschillende schalen van 
fysieke belasMng overschrijdt 

Schaal Totaal Industrie Groothandel Banken/Zakelijke dienstverlening 

40,9% 56,0% 37,8% 17,1% 
29,0% 34,9% 24,3% 20,3% 
25,5% 32,8% 19,6% 15,4% 
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Voor alle drie de schalen van fysieke belasting geldt dat de grenswaarde in de industrie door het 

grootste percentage werknemers wordt overschreden. 

In tabel 4.1 in bijlage 4 worden de gegevens uit de in 1993 uitgevoerde monitor die betrekking 

hebben op de afzonderlijke items van respectievelijk krachtsuitoefening, bewegingsbelasting en 

houdingsbelasting gepresenteerd. 

Aan de hand van de gegevens uit het Doorlopend Leefsituatie-onderzoek (DLO) kan geen onder

scheid gemaakt worden in de verschillende typen fysieke belasting. Er wordt slechts gevraagd of er 

lichamelijk zwaar werk wordt gedaan. De gegevens van het DLO zijn echter wel representatief 

voor de Nederlandse bevolking en er zijn gegevens beschikbaar over verschillende opeenvolgende 

jaren. In figuur 1 is voor de jaren 1990-1994 het percentage werknemers dat aangeeft veel licha

melijk zwaar werk te doen, weergegeven. Na een redelijk stabiel, zeer licht stijgend beeld in de 

periode 1990-1993 is het percentage werkenden dat aangeeft zwaar lichamelijk werk te doen in 

1994 ineens met 5% gedaald naar 21%. Deze daling is moeilijk te interpreteren. In 1994 heeft het 

DLO een aantal wijzigingen ondergaan, die hier wellicht (gedeeltelijk) debet aan zijn (zie hoofd

stuk 2). 

Figuur 1 De ontwikkeling van het percentage bevestigende antwoorden op de vraag of men 'lichamelijk zwaar werk' doet in de jaren 1990-1994 
( 1 5 9 0 é n é 2 8 0 2 ) Bron: [}oorlopend Leefsituatie-onderzoek 

percentages bevestigende antwoorden 

1990 1991 1992 1993 1994 
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Uitsplitsing van de gegevens uit het DLO 1993 naar geslacht, leeftijd, bedrijfstak en beroepstak laat 

zien dat jongere mannen (tot 25 jaar) de grootste 'risicogroep' zijn en dat het zwaarste werk gevon

den wordt in bedrijven in de bouwnijverheid en de landbouw en in functies in industrie en trans

port en agrarische fiincties (zie figuur 2). In tabel 5.1 in bijlage 5 worden de ontwikkelingen in de 

tijd in het voorkomen van lichamelijk zwaar werk voor de verschillende bedrijfstakken afzonderlijk 

weergegeven. 

FiguwZ Lœhamerijk zwaar werk doen: verschIRen tussen leeftijdscategorieën van mannen en vrouwen (188 £ n £ 1135), bedrijfstakken 
(135 £ n ̂  1015) en beroepstakken (123 2 n ^ 780) Bron: Doorlopend LeefeituatiOHinderzoek 1993 
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De gegevens uit het onderzoek van de European Foundation (EF) zijn ook representatief voor de 

Nederlandse bevolking en maken onderscheid in fysieke belasting ten gevolge van het tillen of 

verplaatsen van zware lasten en ten gevolge van de houding. In figuur 3 staan de resultaten uit het 

onderzoek van de EF die betrekking hebben op fysieke belasting voor Nederland en voor de EG als 

geheel weergegeven. Nederland scoort relatief goed op dit punt; de percentages belaste werknemers 

liggen ver beneden de gemiddelden in de EG. Dit geldt zowel voor het werken m pijnlijke of ver

moeiende houdingen als voor het tillen of verplaatsen van zware lasten. Een belangrijke confounder 

bij het maken van een vergelijking tossen Nederland en de EG is echter de samenstelling van de 

beroepsbevolking naar bedrijf en beroep. Wanneer voor de bedrijfstakken industrie en distributie 

een vergelijking wordt gemaakt tossen Nederland en de EG (zie figuur 3) blijkt dat met betrekking 

tot pijnUjke en vermoeiende houdingen de gunstige sitoatie van Nederland ten opzichte van de EG 
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blijft bestaan. Voor het tillen of verplaatsen van zware lasten geldt dit niet; hierbij is de situatie in 

Nederland minder gunstig dan op het eerste gezicht leek. 

De uitsphtsing van de gegevens voor Nederland naar bedrijfstak in figuur 4 laat zien dat zowel 

pijnlijke of vermoeiende houdingen als het tillen of verplaatsen van zware lasten in Nederland met 

name vóórkomen in de landbouw en visserij en in de bouw. Bij het bank- en verzekeringswezen 

komen beide typen fysieke belasting het minst voor. Pijnlijke en vermoeiende houdingen komen in 

deze bedrijfstak meer voor dan het tillen of verplaatsen van zware lasten. Hetzelfde geldt voor het 

transport en de overige dienstverlening. 

Figuur 3 Pijnlijke of vennoeiende houdingen en zware lasten tillen of verplaatsen: verschillen tussen Nederland (n = 871) en de EG (n = 12819) als 
geheel en verschillen tussen de bedrijfstakken Industrie en distributie in Nederland en de EG (81 < n < 2868) Bron: European Foundation 
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Figuur 4 Pijnlijke of venmoeiende lioudingen en zware lasten tillen of verplaatsen: verschillen tussen Nederiand (n = 871) en de EG (n = 12819) en 
verschillen tussen bedrijfstakken in Nederiand (22 < n < 409) Bron: European Foundation 
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In het Arbeidsaanbodpanel van de OSA gaf in 1985, 1990 en 1992 respectievelijk 23,3%, 28,2% 

en 27,8% van de werknemers aan dat zijn/haar werk hoofdzakelijk behoorde tot lichamelijk zwaar 

werk. In 1994 was dit percentage zelfs 32,5%. Hierbij moet opgemerkt worden dat in 1994 de 
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vraagstelling met betrekking tot de arbeidsomstandigheden enigszins gewijzigd is. Er is gevraagd of 

een bepaald kenmerk al dan niet van toepassing is op het werk dat iemand doet en deze vraag zal 

waarschijnlijk sneller positief beantwoord worden dan de voorheen gestelde vraag of het werk 

hoofdzakelijk tot een bepaald kenmerk behoort of niet. 

Op grond van de in deze paragraaf gepresenteerde gegevens kan geconcludeerd worden dat het 

percentage werknemers dat 'lichamelijk zwaar werk' doet in de periode 1985-1993 stabiel gebleven 

is (rond de 25%). Vooral bedrijven in de bouwnijverheid en de landbouw en visserij alsmede fimc-

ties in industrie, transport en de agrarische sector vormen risicogroepen voor 'lichamehjk zwaar 

werk'. In vergelijking met andere Europese landen scoort Nederland relatief gunstig, maar dit beeld 

wordt enigszins vertekend door verschillen tossen Nederland en de EG in de samenstelHng van de 

beroepsbevolking naar bedrijf en beroep. 

'Zwaar werk' is slechts een globale indicator van fysieke belasting omdat deze indicator vooral 

betrekking heeft op krachtsuitoefening en minder op de andere aspecten van fysieke belasting, 

bewegingsbelasting en houdingsbelasting. Aan de hand van de gegevens uit de MSLB 1993 kan 

wel een uitsplitsing naar de verschillende deelaspecten van fysieke belasting gemaakt worden en uit 

de resultaten bhjkt ook dat deze uitsplitsmg relevant is. De in 1993 onderzochte bedrijfstakken 

laten vooral verschillen zien op het gebied van krachtsuitoefening. De industriële bedrijven vormen 

hiervoor de voornaamste risicogroep. Op het gebied van bewegings- en houdingsbelasting zijn de 

verschillen (veel) minder extreem. 

3.3 Geluid 

De variabele geluidsbelasting is door SZW geoperationaliseerd als het aantal werknemers onbe

schermd welkend in schadelijk geluid. Van de beschikbare gegevens sluiten de gegevens uit het 

onderzoek van de European Foundation (EF) het beste aan bij deze operationalisatie. In het onder

zoek van de EF wordt namelijk gevraagd naar geluiden die zo sterk zijn dat iemand zijn/haar stem 

moet verheffen om met andere mensen te kunnen praten; er wordt in de vraagstelling dus een refe

rentie gegeven die een bepaald geluidsniveau (± 80 dB) weerspiegelt. Het eventoele gebruik van 

gehoorbeschermingsmiddelen wordt echter niet in de vraagstelling betrokken en in dat opzicht 

voldoen de gegevens van de EF dus niet aan de 'eisen' die SZW stelt. 
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In figuur 5 staan de resultaten uit het onderzoek van de EF die betrekking hebben op geluidsbelas

ting voor Nederland en voor de EG als geheel weergegeven. Het percentage werknemers dat bloot

gesteld is aan geluiden die zo sterk zijn dat zij hun stem moeten verheffen om met anderen te pra

ten ligt in Nederland lager dan gemiddeld in de EG. Dit verschil kan echter grotendeels verklaard 

worden door verschillen tussen Nederland en de EG in de opbouw van de beroepsbevolking. Wan

neer voor de bedrijfstakken industrie en distributie een vergelijking wordt gemaakt tossen Neder

land en de EG blijkt de situatie in de industrie in Nederland en de EG globaal hetzelfde te zijn, in 

de distributie is de sitoatie in Nederland zelfs iets ongunstiger dan in de EG. 

De uitsplitsing van de gegevens voor Nederland naar bedrijfstak laat zien dat geluidsbelasting in 

Nederland met name voorkomt in de industrie en de bouw. 

Figuur 5 Blootstelling aan geluiden die zo stert< zijn dal men zijn/haar stem moeten verheffen om met andere mensen te praten: verschillen tussen 
Nederland (n = 871) en de EG (n = 12819) als geheel, verschillen tussen de bedrijfstakken industrie en distributie in Nederiand en de EG 
(81 < n < 2868) en verschillen tussen bedrijfstakken in Nederiand (22 :£ n < 409) Bron: European Foundation 
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In het Doorlopend Leefsituatie-onderzoek (DLO) worden ook gegevens verzameld over geluidsbe

lasting. Deze gegevens hebben echter alleen betrekking op het werken in een lawaaiige omgeving. 

Gezien het feit dat de gegevens uit het DLO de mogelijkheid bieden inzicht te krijgen in eventoele 

trends in de tijd worden ze hier toch gepresenteerd (zie figuur 6). Het percentage werkenden dat 

werkt in een lawaaiige omgeving lag in de jaren 1990-1993 vrij constant rond de 27%, meiar is in 

1994 plotseling gedaald naar 19%. Ook hier is deze daling moeilijk te interpreteren in verband met 

de (in hoofdstuk 2 genoemde) wijzigingen die het DLO in 1994 heeft ondergaan. 

Uitsplitsing van de gegevens uit het DLO 1993 naar geslacht, leeftijd, bedrijfstak en beroepstak 

(zie figuur 7) laat zien dat jongere mannen bij het werken in een lawaaiige omgeving de grootste 

'risicogroep' zijn en dat lawaai op het werk met name voorkomt in bedrijven in de bouwnijverheid 

en de industrie en in functies in industrie en transport. In tabel 5.2 in bijlage 5 worden de ontwik-
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kelingen in de tijd in het voorkomen van werk in een lawaaiige omgeving voor de verschillende 

bedrijfstakken afzonderlijk weergegeven. 

Figuur 6 De ontwikkeling van het percentage bevestigende antwoorden op de vraag of men wertet in een 'lawaaiige omgeving' in de jaren 1990-
1994 (1590 < n ^ 2802) Bron: Dooriopend Leefsituatie-onderzoek 
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Figuur 7 Wertten in een lawaaiige omgeving: verschillen tussen leeftijdscategorieën van mannen en vrouwen (188 < n < 1135), bedrijfstakken 
(135 < n < 1015) en beroepstakken (123 < n < 780) Bron: Doorlopend Leefsituatie-onderzoek 1993 
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Op grond van de in deze paragraaf gepresenteerde gegevens kan geconcludeerd worden dat het 

percentage werknemers dat werkt in een 'lawaaiige omgeving' in de periode 1990-1993 stabiel 

gebleven is (rond de 27%). Werknemers in de industrie en in de bouw zijn de voomaamste risico

groepen voor geluidsbelasting. In vergelijking met andere Europese landen scoort Nederland rela

tief gunstig, maar dit wordt veroorzaakt door verschillen tossen Nederland en de EG in de samen

stelling van de beroepsbevolking naar bedrijf en beroep. 

3.4 TriUingen 

De variabele trillingsbelasting is door SZW geoperationaliseerd als het aantal werknemers belast 

door schadelijke trillingen. In de Monitor Stress en Lichamelijke Belasting (MSLB) worden gege

vens met betrekking tot de blootstelling aan trillingen verzameld. Deze gegevens sluiten in principe 

aan bij de door SZW gegeven operationalisatie van trillingsbelasting. Er wordt echter geen gebmik 

gemaakt van een sitoatiegerelateerde vraagstelling en er is, evenals bij de variabele geluid, geen 

informatie over toegepaste beschermende maatregelen beschikbaar. Bij het vaststellen van de grens

waarde voor trillingsbelasting wil SZW net als bij de variabele fysieke belasting bekijken welke 

score op de schaal het meest belaste kwartiel van de totale populatie aangeeft. De bij de eerste me

ting vastgestelde grenswaarde wordt vervolgens ook bij de volgende metingen gehanteerd en moet 

dan, uitgaande van een verbetering van de arbeidsomstandigheden, door steeds minder werknemers 

overschreden worden. 

In tabel 2 worden de gegevens uit de in 1993 uitgevoerde monitor die betrekking hebben op tril

lingsbelasting gepresenteerd op een wijze die aansluit bij de door SZW voorgestelde normstelling. 

De gegevens worden weergegeven voor de totale onderzoekspopulatie, dat wil zeggen de drie deel

nemende bedrijfstakken, en uitgesplitst naar de verschillende aan het onderzoek deelnemende be

drijfstakken. 

rabe /2 Vergelipdng van de verschillende bedrijfstakken (1319 ^ n ^ 3617) in het monitorbestand '93 op het percentage werioiemers dat de 
grenswaarde (sœre waarbij minimaal 25 % van de totale onderzoekspopulatie een probleem aangeeft) voor de schaal van trilllngsbelas-
ting overschrijdt 

Schaal Totaal Industrie Groothandel Banken/Zakelijke dienstveriening 

Triningsbelasling 16,1% 24,7% 11,7% 5,8% 
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Trillingsbelasting komt in de industrie meer voor dan in de andere twee onderzochte bedrijfstakken. 

In tabel 4.2 in bijlage 4 worden de gegevens uit de in 1993 uitgevoerde monitor die betrekking 

hebben op de afzonderlijke items van trillingsbelasting gepresenteerd. 

De in deze paragraaf gepresenteerde gegevens laten zien dat er wel reeds gegevens worden verza

meld die een goede indicatie geven van het voorkomen van hand-arm- en lichaamstrillingen, maar 

met deze gegevens nog niet kan worden aangegeven in welke mate de totale Nederlandse beroeps

bevolking trillingsbelasting ondervindt en welke groepen (mannen, vrouwen, leeftijdscategorieën, 

bedrijfstakken, beroepstakken) in de Nederlandse beroepsbevolking de belangrijkste risicogroepen 

vormen voor trillingsbelasting. Van de in de MSLB reeds onderzochte bedrijfstakken industrie, 

groothandel en banken en zakelijke dienstverlening vormt de industrie de belangrijkste risicogroep. 

3.5 Klimaat 

De variabele klimaat is door SZW geoperationaliseerd als het aantal werknemers dat werkt bij 

ongunstige klimatologische omstandigheden. Bij de specificering van ongunstige klimatologische 

omstandigheden wordt door SZW een aantal objectieve risico-indicatoren uit de klimaat-module 

van de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA) genoemd, namelijk werken in een heet of 

warm-vochtig klimaat, blootstelling aan een sterke of grote stralingsbron, blootstelling aan regen en 

wind, werk in koele ruimte met nat produkt, vrieskou en luchtbeweging en grote temperatourswis-

selingen. 

In het onderzoek van de European Foundation (EF) kwam een aantal van de bovengenoemde 

punten aan bod. Er werd gevraagd naar blootstelling aan slechte weersomstandigheden (zoals regen, 

wind, sneeuw ), en blootstelling aan hitte of kou in het werk. In figuur 8 staan de resultaten uit 

het onderzoek van de EF die betrekking hebben op belastende klimatologische omstandigheden 

voor Nederland en voor de EG als geheel weergegeven. Zowel voor blootstelling aan slechte 

weersomstandigheden als voor blootstelling aan hitte of kou geldt dat het percentage belaste werk

nemers in Nederland lager ligt dan gemiddeld in de EG. Een belangrijke confounder bij het maken 

van een vergelijking tossen Nederland en de EG is echter de samenstelling van de beroepsbevol

king naar bedrijf en beroep. Wanneer voor de bedrijfstakken industrie en distributie een vergelij

king wordt gemaakt tossen Nederland en de EG (zie figuur 8) blijkt dat bij deze bedrijfstakken de 

sitoatie in Nederland zelfs slechter is dan in de EG. 
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De uitsplitsing van de gegevens voor Nederland naar bedrijfstak in figuur 9 laat zien dat de bouw, 

de landbouw en het transport in Nederland de voomaamste risicogroepen vormen. 

Figuur 8 Blootstelling aan slechte weersomstandigheden, zoals regen, wind, sneeuw,... of hitte of kou - hetzij binnen of buiten: verschillen tussen 
Nederiand (n = 871) en de EG (n = 12819) als geheel en verschillen tussen de bedrijfstakken industrie en distributie in Nederiand en de 
EG (81 < n S 2868) Bron: European Foundation 
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Figuur 9 Blootstelling aan slechte weersomstandigheden, zoals regen, wind, sneeuw,... of hitte of kou - hetzij binnen of buiten: verschillen tussen 
Nederiand (n = 871) en de EG (n = 12819) en verschillen tussen bedrijfstakken in Nederiand (22 < n S 409) Bron: European Foundation 
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In het Arbeidsaanbodpanel van de OSA wordt gevraagd naar stank, lawaai, tocht en hoge/lage 

temperatoren in het werk. In 1994 gaf 35,6% van de werkenden aan dat dit kenmerk van toepas

sing was op zijn/haar werk. Een beperking van de vraagstelling van het OSA is dat in één vraag 

verschillende aspecten van de arbeidsomstandigheden zijn opgenomen. 

De in deze paragraaf gepresenteerde gegevens laten zien dat er nog niet over alle risico-indicatoren 

voor klimaatbelasting gegevens beschikbaar zijn. Op grond van de gegevens over slechte weersom

standigheden en hitte of kou kan geconcludeerd worden dat deze aspecten van klimaatbelasting met 

name voorkomen in de bouw, de landbouw en het transport. Nederland scoort in vergelijking met 
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andere Europese landen relatief gunstig, maar dit verschil wordt veroorzaakt door verschillen tossen 

Nederland en de EG in de samenstelling van de beroepsbevolking naar bedrijf en beroep. 

3.6 Chemische belasting 

De in hoofdstuk 2 genoemde gegevensbestanden bevatten wel gegevens die betrekking hebben op 

chemische belasting, maar deze gegevens sluiten niet aan bij de specifieke operationalisaties die 

SZW aan deze variabele gegeven heeft. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de mogelijkheden om 

invulling te geven aan de door SZW aangegeven indicatoren voor chemische belasting. In deze 

paragraaf worden de beschikbare gegevens met betrekking tot chemische belasting in het kort weer

gegeven. 

In figuur 10 staan de resultaten uit het onderzoek van de European Foundation (EF) die betrekking 

hebben op chemische belasting voor Nederland en voor de EG als geheel weergegeven. Zowel voor 

inademing van dampen als voor het hanteren van en/of contact met gevaarlijke stoffen geldt dat het 

percentage belaste werknemers in Nederland significant lager ligt dan het gemiddelde percentage in 

de EG. Een belangrijke confoimder bij het maken van een vergelijking tossen Nederland en de EG 

is echter de samenstelling van de beroepsbevolking naar bedrijf en beroep. Waimeer voor de be

drijfstakken industrie en distributie een vergelijking wordt gemaakt tossen Nederland en de EG (zie 

figuur 10) blijkt dat met betrekking tot het hanteren van en/of contact met gevaarlijke stoffen of 

materialen de sitoatie in deze bedrijfstakken in Nederland zelfs ongunstiger is dan in de EG. 

De uitsplitsing van de gegevens voor Nederland naar bedrijfstak in figuur 11 laat zien dat inadem

ing van dampen in Nederland in het bank- en verzekeringswezen, de overige dienstverlening en de 

distributie minder voorkomt dan in het transport, de industrie, de landbouw en de bouw. Contact 

met gevaarlijke stoffen of materialen komt met name voor in de industrie en de bouw. 
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Figuur 10 Inademing van dampen, rook, stof of gevaarlijke stoffen en hanteren van en/of contact met gevaariijke stoffen of materialen: verschillen 
tussen Nederiand (n = 871) en de EG (n = 12819) als geheel en verschillen tussen de bedrijfstakken industrie en distributie In Nederland 
en de EG (81 < n < 2868) Bron: European Foundation 
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Figuur 11 Inademing van dampen, rook, stof of gevaariijke stoffen en hanteren van en/of contact met gevaariijke stoffen of materialen: verschillen 
tussen Nederland (n = 871) en de EG (n = 12819) en verschillen tussen bedrijfstakken in Nederland (22 < n < 409) Bron: European 
Foundation 
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In het arbeidsmarktonderzoek van de OSA gaf in 1994 18,6% van de werknemers aan dat het ken

merk werk met gevaarlijke stoffen van toepassing was op zijn/haar werk. 

In het Doorlopend Leefsituatie-onderzoek (DLO) wordt gevraagd naar vuil werk en stank in de 

werkomgeving. De gegevens hierover uit het DLO van 1990-1994 zijn weergegeven in figuur 12 

en 13. Het percentage werkenden dat vuil werk doet, vertoont een licht dalend beeld. De daling 

van 4% in 1994 kan mogelijk (deels) verklaard worden uit de wijzigingen die het DLO in dit jaar 

heeft ondergaan. Het percentage werkenden waarbij sprake is van stank in de werkomgeving ligt 

vrij constant op 11 à 12%. 



TNO rapport 

CA 96.028 18 

Figuur 12 De ontwikkeling van het percentage bevestigende antwoorden op de vraag of men 'vuil weri<' doet in de jaren 1990-1994 
(1590 < n s 2802) Bron: Dooriopend Leefsituatie-onderzoek 
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Figuur 13 De ontwikkeling van het percentage antwoorden op de vraag of er 'stank in de weri<omgeving' is in de jaren 1990-1994 
(1590 S n < 2802) Bron: Doorlopend Leefsituatie-onderzoek 
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Uitsplitsing van de gegevens uit het DLO 1993 naar geslacht, leeftijd, bedrijfstak en beroepstak laat 

zien dat bij vuil werk jongere mannen (tot 25 jaar) de grootste 'risicogroep' zijn en dat vuil werk 

met name voorkomt in bedrijven in de bouwnijverheid en de landbouw en in functies in industrie 
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en transport. Onder vuil werk wordt verstaan werk waarbij je vuile handen, kleren en haren krijgt 

of 'vuile stoffen' inademt. Het laatstgenoemde is met name relevant als het gaat om chemische 

belasting. Op grond van de gegevens van het DLO is het echter niet mogelijk dit aspect apart te 

onderscheiden. 

Voor stank in de werkomgeving geldt eigenlijk hetzelfde als voor vuil wede. Jongere mannen zijn 

de grootste 'risicogroep' en stank in de werkomgeving wordt met name gevonden in bedrijven in 

de bouw en de landbouw en in agrarische functies en functies in industrie en transport. Stank heeft 

net als vuil werk slechts ten dele te maken met de aanwezigheid van (schadelijke) chemische stof

fen (zie figuur 14). 

In tabel 5.3 en 5.4 in bijlage 5 worden de ontwikkelingen in de tijd in het voorkomen van vuil 

werk en stank in de werkomgeving voor de verschillende bedrijfstakken afzonderlijk weergegeven. 

Figuur 14 Vuil weri( doen en stank in de werioxngeving: verschillen tussen leeftijdscategorieën van mannen en vrouwen (188 £ n ̂  1135), bedrijfs
takken (135 £ n ̂  1015) en beroepstakken (123 ̂  n £ 780) Bron: Dooriopend Leefsituatie-onderzoek 1993 
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De in deze paragraaf gepresenteerde gegevens zijn eigenlijk allemaal indirecte indicatoren voor 

chemische belasting en dus van zeer beperkte waarde. Bij vergelijking van de gegevens van de EF 

met de gegevens uit het DLO blijken de bedrijfstakken waar de belasting het hoogst is globaal het

zelfde te zijn, namelijk de landbouw, de industrie, de bouw en het transport. Inspanningen om de 

verzameling van gegevens over chemische belasting te verbeteren, zullen dus met name op deze 

bedrijfstakken gericht moeten zijn. 
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3.7 Biologische belasting 

De variabele biologische belasting wordt door SZW geoperationaliseerd als het aantal werknemers 

dat gerede kans loopt blootgesteld te worden aan biologische agentia van de categorie twee, drie of 

vier, en daardoor gezondheidsrisico's loopt. In categorie één vallen biologische agentia die bij 

gezonde individuen geen ziekte veroorzaken en in categorie twee, drie en vier vallen 

ziekteverwekkende agentia gerangschikt in toenemende mate van ziekmakend vermogen, versprei-

dingsmogelijkheid onder de bevolking en resistentie tegen beschikbare profylactische of therapeu

tische middelen. De genoemde categorieën van biologische agentia zijn vermeld in het besluit 

Biologische Agentia dat sinds mei 1994 van kracht is. In dit besluit worden biologische agentia 

gedefinieerd als 'al dan niet genetische gemodificeerde celculturen, menselijke endoparasieten en 

micro-organismen'. Het gaat dus om levend materiaal. 

Gezien het feit dat er over biologische belasting geen representatieve gegevens die geschikt zijn in 

het kader van monitoring van de hele beroepsbevolking beschikbaar zijn, en dus ook onvoldoende 

gegevens die aansluiten bij de door SZW aangegeven operationalisatie, kan in deze paragraaf 

slechts verwezen worden naar hoofdstuk 4 waar ideeën voor de verzameling van gegevens over 

biologische belasting besproken zullen worden. 

3.8 Arbeidstgden 

Op 7 juni 1995 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe Arbeidstijdenwet (ATW). Deze 

nieuwe wet zal naar verwachting vanaf 1 januari 1996 de sterk verouderde Arijeidswet uit 1919 

vervangen. Deregulering en flexibilisering zijn twee belangrijke aspecten in de nieuwe wetgeving. 

De overheid legt de primaire verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de werktijden bij werk

gevers en werknemers. Flexibilisering van de arbeidstijden is nodig om bedrijven in staat te stellen 

beter üi te kunnen spelen op het veranderende gedrag van de consument. Verschillende groepen 

consumenten eisen verschillende service-niveaus op de door hen bepaalde tijdstippen. Flexibele 

werktijden kunnen ook voor werknemers voordelen bieden in die zin dat zij hierdoor meer mimte 

krijgen om hun werktijden aan te passen aan hun individuele behoefte (Schrijver, 1995). De toene

mende flexibilisering houdt echter ook mogelijke risico's in voor de gezondheid. 

Langdurige wekelijkse arbeidsduur, drie- of meer ploegendienst en onregelmatige dienst zijn de 

indicatoren die aanvankelijk bij de variabele arbeidstijden werden voorgesteld (Reubsaet en Huy-
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gen, 1994). Zowel ploegendienst als onregelmatige dienst vallen onder het begrip afwijkende werk

tijden. In de chronobiologie, de wetenschap van ritmische biologische processen, worden afwijken

de werktijden gedefinieerd als alle werktijden die buiten de 'normale' kantooraren van 08.(X) uur 

tot 18.(X) uur vallen. Afwijkende werktijden zijn in vier hoofdgroepen in te delen. 

Permanente diensten: werkperioden van twaalf of minder aaneensluitende uren per etmaal, die 

steeds op hetzelfde tijdstip vallen (bijvoorbeeld permanente nachtdienst). 

Roterende diensten: werkperioden van twaalf of minder aaneensluitende uren per etmaal, die 

elkaar in een zeker regelmatig patroon afwisselen (roteren). 

Gebroken diensten: twee werkperioden van zes of minder aaneensluitende uren per etmaal, die 

onderbroken worden door een aantal uren voor rast of slaap. 

Onregelmatige diensten: werkperioden van een vast of onbepaald aantal uren achtereen, één of 

meerdere malen per etmaal, een vast of een onbekend aantal etmalen aaneensluitend. Onregel

matige diensten worden gekenmerkt door het vooraf niet weten op welke tijdstippen men moet 

werken en wanneer men vrij is (De Vries-Griever, 1992). 

Ploegendiensten worden wel eens onregelmatige diensten genoemd, maar zijn dit dus in feite niet. 

Vanwege de wat verwarrende terminologie wordt bij de behandeling van de beschikbare gegevens 

over arbeidstijden in deze paragraaf onderscheid gemaakt mssen gegevens over arbeidsduur en 

gegevens over afwijkende werktijden. 

Arbeidsduur 

In het onderzoek van de European Foundation (EF) zijn gegevens verzameld over de dagelijkse en 

wekelijkse arbeidsduur van werknemers in de Europese Gemeenschap (EG). De gemiddelde dage

lijkse arbeidsduur is in Nederland 7,8 uur en in de EG als geheel 7,9 uur. De gemiddelde wekelijk

se arbeidsduur is m Nederland 37,3 uur en in de EG als geheel 40,8 uur. De gemiddelde wekelijkse 

arbeidsduur ligt in Nederland dus lager dan in de EG. 

In de ATW is de maximale arbeidstijd per week gesteld op 45 uur. Het percentage werknemers dat 

meer dan 45 uur per week werkt, ligt in Nederland bijna twee keer zo laag als gemiddeld in de 

EG. Dit is te zien in figuur 15 waarin de resultaten uit het onderzoek van de EF die betrekking 

hebben op de wekelijkse arbeidsduur voor Nederland en voor de EG staan weergegeven. 

Een langdurige wekelijkse arbeidsduur komt bij zelfstandigen veel meer voor dan bij werknemers 

in loondienst. Dit geldt zowel voor Nederland als voor de EG als geheel. Waimeer alleen naar deze 

categorie werkenden gekeken wordt, zijn de verschillen mssen Nederland en de EG minder groot. 

Opvallend is dat het percentage zelfstandigen met een arbeidsduur van meer dan 60 uur per week 
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in Nederland groter is dan in de EG als geheel, terwijl het percentage zelfstandigen met een ar

beidsduur van 46 tot 60 uur per week in de EG groter is dan in Nederland. 

Een langdurige wekelijkse arbeidsduur komt in Nederland met name voor in de landbouw. Dit is 

dan ook een bedrijfstak waarin veel zelfstandigen werkzaam zijn. 

Figuur 15 Langdurige wekelijkse art)eidsduun verschillen tussen Nederiand (n = 871) en de EG (n = 12819), verschillen tussen weri<nemers in 
loondienst en zelfstandigen (NL: 83 < n < 788, EG: 2478 < n < 10341) en verschillen tussen bedrijfstakken (NL: 22 < n < 409, EG: 665 
< n < 4784) Bron: European Foundation 
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Ook in de Enquête Beroepsbevolking (EBB) worden gegevens verzameld over de wekelijkse 

arbeidsduur. De indeling in categorieën van arbeidsduur die gebraikt wordt (12-19 uur, 20-34 uur 

en > 35 uur), is echter niet geschikt om een indrak te krijgen van het percentage werknemers met 

een langdurige wekelijkse arbeidsduur. 

Afwijkende werktijden 

In de Enquête Beroepsbevolking (EBB) wordt sinds 1992 gevraagd naar afwijkende werktijden. Er 

wordt onderscheid gemaakt mssen regelmatig en onregelmatig werken. De mensen met 'onregel

matige werktijden' worden in verschillende groepen ingedeeld. Allereerst worden onderscheiden 

mensen die 's nachts (tassen 00.00 uur en 6.00 uur) en 's avonds (tassen 19.00 uur en 24.00 uur) 

werken, omdat ze in ploegendienst werken. De tweede groep zijn mensen die 's nachts en 's 

avonds werken, maar niet in ploegendienst. De derde groep betreft mensen die niet 's nachts, maar 

wel 's avonds werken. De laatste groep zijn de mensen die alleen overdag werken, maar geregeld 

of soms in het weekend. 

De gegevens over regelmatig en onregelmatig werken uit de EBB zijn weergegeven in figuur 16. 

Naast de reeds genoemde categorieën van onregelmatig werken worden ook het percentage werkne

mers dat regelmatig op zaterdag (overdag, 's avonds of 's nachts) werkt en het percentage werkne

mers dat regelmatig op zondag (overdag, 's nachts of 's avonds) werkt, weergegeven. De verhou-
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ding tassen regelmatig en onregelmatig werken en de verschillende categorieën van onregelmatig 

werken is in de periode 1992-1994 vrijwel ongewijzigd gebleven. Ongeveer de helft van de wer

kende beroepsbevolking werkt onregelmatig. 

Figuur 16 Werkende beroepsbevolking van 15-64 jaar naar regelmatige en onregelmatige weridijden in de periode 1992-1994 
Bron: Enquête Beroepsbevolking 
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Door het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de gegevens uit de EBB van 1992 onderzocht op 

verschillen tassen mannen en vrouwen, leeftijdscategorieën, werknemers in loondienst en zelfstan

digen, bedrijfstakken en beroepstakken (Gringhuis, 1993). 

Het blijkt dat mannen vaker 's nachts werken dan vrouwen. Vrouwen werken daarentegen iets 

vaker alleen 's avonds. Per saldo werken vrouwen iets minder vaak onregelmatig dan mannen. 

Onregelmatige werktijden komen in alle leeftijdscategorieën in dezelfde mate voor. Wel zijn er 

verschillen in nacht-, avond- en weekendwerk. Mensen van 55 jaar of ouder werken beduidend 

minder 's nachts en in ploegendienst dan anderen èn werken juist vaak in het weekend overdag en 

's avonds. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar werken net als ouderen relatief vaak in 

het weekend en overdag. 

De verschillen tassen werknemers en zelfstandigen met een eigen bedrijf zijn groot. Slechts 10% 

van de zelfstandigen werkt op regelmatige tijden ten opzichte van 57% van de werknemers in loon

dienst. 
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Bedrijfstakken waar relatief veel onregelmatig gewerkt wordt zijn de landbouw en visserij, het han

del- en restaurantwezen, en de transport-, opslag- en communicatiebedrijven. Voor de beroepen 

geldt dat mensen met dienstverlenende functies vaak onregelmatig werken. Door mensen met een 

administratieve fiinctie wordt relatief het meest tijdens kantoortijden gewerkt. 

In het onderzoek van de European Foundation (EF) is ook een vraag gesteld over een bepaalde 

vorm van werken op afwijkende tijden. Er is gevraagd of men voor de uitvoering van zijn/haar 

werk 's nachts moet werken. In figuur 17 staan de resultaten uit het onderzoek van de EF die be

trekking hebben op 's nachts werken voor Nederland en voor de EG als geheel weergegeven. In 

Nederland komt 's nachts werken minder voor dan in de EG als geheel. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat in de vragenlijst van het onderzoek van de EF bij de vraag over nachtwerk niet nader is 

gedefinieerd welke uren van de dag precies als de nacht dienen te worden beschouwd, terwijl de 

betekenis van het begrip nacht wel degelijk verschilt per land. 

Een andere belangrijke confounder bij het maken van een vergelijking tassen Nederland en de EG 

is de samenstelling van de beroepsbevolking naar bedrijf en beroep. Wanneer voor de bedrijfstak

ken industrie en distributie een vergelijking wordt gemaakt tassen Nederland en de EG blijkt echter 

dat ook op dit niveau 's nachts werken in Nederland minder voorkomt dan in de EG. 

De uitsplitsing van de gegevens voor Nederland naar bedrijfstak laat zien dat nachtwerk in Neder

land met name voorkomt in transportbedrijven. 

Figuur 17 's Nachts vi/eri<en: verschillen tussen Nederland (n = 871) en de EG (n = 12819) als geheel, verschillen tussen de bedrijfstakken industrie 
en distributie in Nederiand en de EG (81 < n < 2868) en verschillen tussen bedrijfstakken in Nederiand (22 ^ n < 409) Bron: European 
Foundation 
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In het Arbeidsaanbodpanel van de OSA gaf in 1994 23,6% van de werknemers aan dat het ken

merk werken op zondag van toepassing was op zijn/haar werk. Voor het werken op zaterdag was 

dit percentage 36,7%. 
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In het Arbeidsaanbodpanel van de OSA wordt ook gevraagd of het werk hoofdzakelijk behoort tot 

werk met onregelmatige werictijden. In 1985, 1990 en 1992 gaf respectievelijk 29,5%, 31,7% en 

30,0% van de werknemers een bevestigend antwoord op deze vraag. In 1994 is de vraagstelling 

enigszins gewijzigd en was het percentage werkenden waarbij het kenmerk werk met onregelmatige 

werktijden (door de werkgever bepaald) van toepassing was op het werk 27,0%. Bij deze gegevens 

kan opgemerkt worden dat het hier gezien de hoogte van de percentages waarschijnlijk niet gaat 

om onregelmatige werktijden in enge zin, maar om het bredere begrip afwijkende werktijden. 

Op grond van de in deze paragraaf gepresenteerde gegevens over de arbeidstijden kan geconclu

deerd worden dat in Nederland ongeveer 13% van de beroepsbevolking een wekelijkse arbeidsduur 

van meer dan 45 uur heeft. Een langdurige wekelijkse arbeidsduur komt met name voor bij zelf

standigen en wat betreft de bedrijfstakken wordt de voomaamste risicogroep dan ook gevormd door 

de landbouw, een bedrijfstak waarin veel zelfstandigen werken. In de Europese Gemeenschap komt 

een langdurige wekelijkse arbeidsduur gemiddeld meer voor dan in Nederland. 

Met betrekking tot afwijkende arbeidstijden kan geconcludeerd worden dat het percentage werken

den dat in ploegendienst, 's nachts, 's avonds of in het weekend werkt in de periode 1992-1994 

constant was. Werken op afwijkende tijden komt met name voor onder zelfstandigen en in bedrij

ven in de landbouw, de distributie en het transport. Nachtwerk komt met name voor in transport

bedrijven en komt in Nederland minder voor dan in de EG als geheel. 

3.9 Psychische belastmg 

In de op te' zetten arbo-monitor wil SZW zich bij de variabele psychische belasting beperken tot 

die factoren waarop vanuit de Arbeidsomstandighedenwet invloed uit te oefenen is, namelijk het 

aantal werknemers belast door tempodruk, beperkte vaardigheidsmogelijkheden in de ftmctie en 

kortcyclische arbeid èn het aantal werknemers belast door beperkte regelmogelijkheden in de ftmc

tie. De door SZW voorgestelde normering voor psychische belasting komt overeen met de bij de 

variabele fysieke belasting genoemde normering. SZW wil bij het vaststellen van de grenswaarden 

voor de verschillende schalen van psychische belasting per schaal bekijken welke score het meest 

belaste kwartiel van de totale populatie aangeeft.De bij de eerste meting vastgestelde grenswaarde 

wordt ook bij de volgende metingen gehanteerd en moet dan, uitgaande van een verbetering van de 

arbeidsomstandigheden, door steeds minder werknemers overschreden worden. 
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De Monitor Stress en Lichamelijke Belasting (MSLB) bevat gegevens over de verschillende aspec

ten van psychische belasting die SZW in de op te zetten arbo-monitor wil opnemen. In tabel 3 

worden de gegevens uit de in 1993 uitgevoerde monitor over tempodruk, vaardigheidsmogelijkhe

den, kortcyclische arbeid en autonomie gepresenteerd op een wijze die aansluit bij de door SZW 

voorgestelde normering. De gegevens worden weergegeven voor de totale onderzoekspopulatie, dat 

wil zeggen de drie deelnemende bedrijfstakken, en uitgesplitst naar de verschillende aan het onder

zoek deelnemende bedrijfstakken. 

Tabel 3 Vergelijking van de verschillende bedrijfstakken (1319 â n < 3617) in het monitoibestand '93 op het percentage weriviemers dat de 
grenswaarde (score iwaatbij minimaal 25 % van de totale onderzoekspopulatie een probleem aangeeft) voor de verschillende schalen van 
psychische belasting overschrijdt 

Schaal Totaal Industrie Groothandel Banken/Zakelijke dienstveriening 

Tempodruk 
Vaardigheidsmogelijkheden 
Kortcyclische arbekl 
Autonomie 

Voor alle schalen van psychische belasting geldt dat de grenswaarde in de industrie door het groot

ste percentage en bij de banken en zakelijke dienstverlening door het kleinste percentage werkne

mers wordt overschreden. 

In tabel 4.3 in bijlage 4 worden de gegevens uit de in 1993 uitgevoerde monitor die betrekking 

hebben op de afzonderlijke items van tempodruk, vaardigheidsmogelijkheden, kortcyclische arbeid 

en autonomie gepresenteerd. 

Verschillende aspecten van de door SZW aangegeven indicatoren voor psychische belasting komen 

ook aan de orde in het Doorlopend Leefsitaatie-onderzoek en het onderzoek van de European 

Foundation. 

Met betrekking tot tempodruk wordt in het Doorlopend Leefsituatie-onderzoek (DLO) gevraagd of 

men in een hoog tempo moet werken. De gegevens hierover uit het DLO van 1990-1994 zijn weer

gegeven in figuur 18. Na een lichte stijging in de periode 1990-1993 is het percentage wericenden 

dat aangeeft in een hoog tempo te werken in 1994 gedaald naar 38%. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat deze daling moeilijk te interpreteren is in verband met de (in hoofdstuk 2 genoemde) 

wijzigingen die het DLO in 1994 heeft ondergaan. 

Uitsplitsing van de gegevens uit het DLO 1993 over tempodruk naar geslacht, leeftijd, bedrijfstak 

en beroepstak laat zien dat mannen en vrouwen tassen de 25 en 45 jaar de voomaamste 'risico-
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groep' zijn en dat werken in een hoog tempo met name vóórkomt bij bedrijven in de bouwnijver

heid, het transport- en communicatiewezen, het bank- en verzekeringswezen en in leidinggevende 

functies (zie figuur 19). In tabel 5.5 in bijlage 5 worden de ontwikkelingen in de tijd in het voor

komen van werken in een hoog tempo voor de verschillende bedrijfstakken afzonderlijk weergege

ven. 

Figuur 18 De ontwikkeling van het percentage bevestigende antwoorden op de vraag of men in 'hoog tempo' moet weri<en in de jaren 1990-1994 
(1590 < n < 2802) Bron: Dooriopend Leefsituatie-onder2oek 

percentages bevestigende antwoorden 

1990 1991 1992 1993 1994 
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Figuur 19 In een hoog tempo wericen: verschillen tussen leeftijdscategorieën van mannen en vrouwen (188 £ n £ 1135), bedrijfstakken 
(135 ^ n ^ 1015) en beroepstakken (123 ^ n £ 780) Bron: Dooriopend Leefeituatie-onderzoek 1993 
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In het DLO wordt ook gevraagd naar verschillende aspecten van vaardigheidsmogelijkheden in het 

werk. Er wordt gevraagd of men werk doet dat goed aansluit bij de opleiding en/of ervaring die 

men heeft, of men eentonig werk doet en of men de gelegenheid heeft om zich te ontplooien in 

zijn/haar werk. De gegevens hierover uit het DLO van 1990-1994 zijn weergegeven in figuur 20. 

Het percentage werkenden met een gebrekkige aansluiting van het werk bij de opleiding en/of 

ervaring en het percentage werkenden dat eentonig werk doet, zijn vrij constant. Tot 1993 gold 

hetzelfde voor het percentage werkenden met gebrekkige ontplooiingsmogelijkheden. In 1994 is dit 

gedaald van ongeveer 30% naar 23%. Ook hier geldt echter weer dat deze daling moeilijk te inter

preteren is in verband met de wijzigingen in het DLO in 1994. 
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Figuur 20 De ontwikkeling van het percentage weri<enden met een 'gebrekkige aansluiting van het wert« bij opleiding/ervaring', het percentage 
weri<enden dat 'eentonig weri<' doet en het percentage weri<enden met 'gebrekkige ontplooiingsmogelijkheden' in de jaren 1990-1994 
(1590 < n < 2802) Bron: Dooriopend Leefsituatie-onderzoek 
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gebr. aansluiting * eentonig werk * gebr. ontplooiingsmog. 

Uitsplitsing van de gegevens uit het DLO 1993 over vaardigheidsmogelijkheden in het werk naar 

geslacht, leeftijd, bedrijfstak en beroepstak Iaat zien dat bij een gebrekkige aansluiting van het werk 

bij opleiding en/of ervaring jongere mannen (tot 25 jaar) de grootste 'risicogroep' zijn en dat in de 

leeftijd van 25 tot 65 jaar een gebrekkige aansluiting meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. 

Een gebrekkige aansluiting komt met name voor in het transport- en communicatiewezen. In de 

overige dienstverlening en de bouwnijverheid en in wetenschappelijke en leidinggevende functies 

komt een gebrekkige aansluiting relatief weinig voor (zie figuur 21). 

Bij eentonig werk zijn net als bij een gebrekkige aansluiting jongere mannen èn vrouwen in de 

leeftijd van 25 tot 65 jaar een risicogroep. Eentonig werk komt met name voor in bedrijven in het 

transport- en communicatiewezen en de industrie, en in functies in industrie en transport en dienst

verlenende ftmcties. In wetenschappelijke en leidinggevende ftincties komt eentonig werk vrijwel 

niet voor (zie figuur 21). 

Voor ontplooiingsmogelijkheden in het werk geldt dat vrouwen hierover vaker dan mannen nega

tief oordelen. De minste ontplooiingsgelegenheid zien werkenden in het transport- en communi

catiewezen en werkenden met functies in industrie en transport en dienstverlenende ftincties. Door 

werkenden in het bank- en verzekeringswezen en de overige dienstverlening en werkenden met lei-
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dinggevende en wetenschappelijke functies wordt het gunstigst gedacht over de ontplooiingsmoge

lijkheden (zie figuur 21). 

Figuur 21 Gebrekkige aansluiting van het werk bij opleiding/ervaring, eentonig werk en gebrekkige ontplooiingsmogelijkheden: verschillen tussen 
leeftildscategorieën van mannen en vrouwen (188 < n ̂  1135), bedrijfstakken (135 < n :£ 1015) en beroepstakken (123 < n < 780) Bron: 
Doorlopend Leefsituatie-onderzoek 1993 
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De verschillende aspecten van vaardigheidsmogelijkheden in de functie uit het DLO laten alle glo

baal hetzelfde beeld zien. De gegevens kunnen op efficiëntere wijze gepresenteerd worden door de 

verschillende factoren (inclusief gebrekkige promotiemogelijkheden) samen te nemen in de schaal 

'oninteressant werk', zoals dit ook gebeurt is in eerdere onderzoeken naar werkstress-risico's aan 

de hand van gegevens uit het DLO (Houtman e.a., 1994b). 

In tabel 5.6, 5.7 en 5.8 in bijlage 5 worden de ontwikkelingen van de verschillende vaardigheids

mogelijkheden in de tijd voor de verschillende bedrijfstakken afzonderlijk weergegeven. 

In 1994 is in het DLO voor het eerst een tweetal vragen gesteld die betrekking hebben op autono

mie (regelmogelijkheden) op het gebied van de arbeidsinhoud. Van de werkenden van 18 jaar en 

ouder geeft 65% aan zelf over de uitvoering van het werk te kunnen beslissen en 54% van deze 
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groep geeft aan zelf over een onderbreking van het werk te kunnen beslissen. Vrouwen kunnen 

minder vaak dan mannen zelf over de uitvoering (d^67% en ?=60%) of het onderbreken (d^59% 

en ?=44%) van hun werk beslissen. 

In het onderzoek van de European Foundation (EF) zijn gegevens verzameld over aspecten van 

tempodmk, over kortcyclische arbeid en over verschillende regelmogelijkheden. 

De gegevens uit het onderzoek van de EF die betrekking hebben op tempodruk staan weergegeven 

in figuur 22. In hoog tempo werken komt in Nederland meer voor dan gemiddeld in de EG. Wer

ken met zeer strikte en korte levertijden daarentegen komt in Nederland minder voor dan gemid

deld in de EG. Een belangrijke confounder bij het maken van een vergelijking tussen Nederland en 

de EG is ook hier weer de samenstelling van de beroepsbevolking naar bedrijf en beroep. Wanneer 

voor de bedrijfstakken industrie en distributie een vergelijking wordt gemaakt tussen Nederland en 

de EG (zie figuur 22) blijkt dat in deze bedrijfstakken niet alleen het werken in hoog tempo maar 

ook het werken met zeer strikte en korte levertijden in Nederland meer voorkomt dan in de EG. 

De uitsplitsing van de gegevens voor Nederland naar bedrijfstak in figuur 23 laat zien dat werken 

in hoog tempo in Nederland met name voorkomt in de bouw, de landbouw en het transport. Wer

ken met zeer strikte en korte levertijden komt met name voor in de industrie, de bouw en het trans

port en aanmerkelijk minder in de overige dienstverlening en de landbouw. Hierbij kan opgemerkt 

worden dat de vraagstelling ook vooral aansluit bij industriële processen en het werken met 'goede

ren' en niet zo goed bij het werken met mensen of met informatie. 

Figuur 22 In hoog tempo werken en werken mef zeer strikte en korte levertijden: verschillen tussen Nederland (n = 871) en de EG (n = 12819) als 
geheel en verschillen tussen de twdrijfstakken industrie en handel en horeca in Nederland (81 < n £ 2868) Bron: European Foundation 
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Figuur^ In hoog tempo werken en werken met zeer strikte en korte levertijden: verschillen tussen Nederland (n = 871) en de EG (n = 12819) en 
verschillen tussen bedrijfstakken in Nederland (22 < n < 409) Bron: European Foundation 
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De gegevens uit het onderzoek van de EF die betrekking hebben op kortcyclische arbeid staan 

weergegeven in figuur 24. Het percentage werkenden dat kortdurende, steeds teragkerende werk

zaamheden moet uitvoeren is in Nederland ongeveer hetzelfde als in de EG, echter het percentage 

werkenden dat (vrijwel) permanent dit type werkzaamheden moet uitvoeren is in Nederland groter 

dan gemiddeld in de EG. Om het verstorende effect van bedrijf en beroep bij de vergelijking van 

Nederland met de EG te omzeilen, wordt ook voor de bedrijfstakken industrie en distributie een 

vergelijking gemaakt mssen Nederland en de EG. Hierait blijkt dat in Nederland in deze bedrijfs

takken aanmerkelijk meer kortdurende, steeds teragkerende werkzaamheden worden verricht dan in 

de EG. 

Uitsplitsing van de gegevens voor Nederland naar bedrijfstak laat zien dat in alle bedrijfstakken in 

Nederland meer dan 20% van de werknemers vrijwel uitsluitend kortcyclisch werk doet. 

Figuur 24 Kortdurende, steeds terugkerende weriaaamheden uitvoeren: verschillen tussen Nederiand (n = 871) en de EG (n = 12819) als geheel, 
verschillen tussen de bedrijfstakken industrie en distributie in Nederland en de EG (81 < n < 2888) en verschillen tussen bedrijfstakken in 
Nederiand (22 S n S 409) Bron: European Foundation 
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Met betrekking tot regelmogelijkheden in de fiinctie wordt in het onderzoek van de EF gevraagd 

naar de mogelijkheden die men heeft om de volgorde van de werkzaamheden of de manier van 

werken en het tempo of de snelheid van werken zelf te bepalen of te veranderen. Ook wordt ge

vraagd of men de beschikking heeft over voldoende en duidelijke informatie en over goed geschik

te machines en instrumenten. 

Werkenden in Nederland hebben gemiddeld meer mogelijkheden om hun werkwijze en him werk

tempo te beïnvloeden dan in de EG als geheel het geval is. Ook wanneer Nederland en de EG op 

het niveau van bedrijfstakken vergeleken worden, blijft dit beeld bestaan. Uitsplitsing van de gege

vens voor Nederland naar bedrijfstak laat zien dat zowel voor de werkwijze als voor het werktem

po geldt dat werknemers in het transport hier het minste invloed op uit kuimen oefenen (zie figuur 

25). 

Met betrekking tot de informatievoorziening en de beschikbaarheid van goed geschikte machines en 

instmmenten geldt dat de simatie in Nederland gemiddeld iets beter is dan in de EG als geheel. 

Ook wanneer Nederland en de EG op het niveau van bedrijfstakken vergeleken worden, blijft dit 

beeld globaal bestaan. In Nederland komt een gebrek aan informatie met name voor in het trans

port en een gebrek aan goede machines en instmmenten komt met name voor in de overige dienst

verlening en de distributie (zie figuur 25). 
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F i g u u r ^ Mogelijkheden om de volgorde van werkzaamheden of manier van weiken te beïnvloeden, mogelijkheden om het tempo of de snelheid 
van weiken te beïnvloeden, voldoende en duxJelijke infoimatie, en goed geschikte machines en insftunenten: verschillen tussen Neder
land (n = 871) en de EG (n = 12819) en verschiiien tussen bedrijfstakken in Nederland (22 :£ n < 409) Bron: European Foundation 
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De in deze paragraaf gepresenteerde gegevens laten zien dat de gegevens uit de MSLB het beste 

aansluiten bij de operationalisaties voor de op te zetten arbo-monitor, maar de monitor uit 1993 

levert nog onvoldoende gegevens om een beeld te kunnen geven van de psychische belasting van 

de totale Nederlandse beroepsbevolking. Van de reeds onderzochte bedrijfstakken industrie, groot

handel en banken en zakelijke dienstverlening vormt de industrie de belangrijkste risicogroep. 

Geconcludeerd moet worden dat alle beschikbare informatie over tempodruk aangeeft dat dit bij 

een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking speelt. Het DLO gaf tot voor kort consequent 

aan dat het deel van de beroepsbevolking dat hieraan werd blootgesteld steeds maar toeneemt. In 

een hoog tempo werken komt in Nederland meer voor dan gemiddeld in de EG, en in Nederland 

zijn wat betreft de bedrijfstakken en de beroepstakken bedrijven in het transport- en conununicatie-

wezen, de bouw en het bank- en verzekeringswezen en leidinggevende ftmcties de voomaamste 

risicogroepen. 

Wat betreft vaardigheidsmogelijkheden moet opgemeikt worden dat de precieze invulling van dit 

begrip wat verschilt per gegevensbestand. Hetzelfde geldt voor regelmogelijkheden. Er lijken geen 
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echte trends waar te nemen. Beperkingen ten aanzien van vaardigheidsmogelijkheden in de ftmctie 

komen in het algemeen meer voor bij vrouwen, bij bedrijven in het transport- en communicatiewe

zen en bij ftincties in industrie en transport en dienstverlenende ftmcties. In wetenschappelijke en 

leidinggevende ftmcties komen beperkingen in de vaardigheidsmogelijkheden aanzienlijk minder 

voor. Toonaangevende Stressmodellen zien vaardigheidsmogelijkheden en regelmogelijkheden als 

gerelateerde risico's. Karasek verondersteld interactie van kwantitatieve eisen en regelmogelijkhe

den (Karasek en Theorell, 1990). Beperkingen ten aanzien van de autonomie in de ftmctie komen 

meer voor bij vrouwen dan bij mannen, spelen wat betreft de bedrijfstakken met name een rol in 

het transport en komen in Nederland minder voor dan in de EG als geheel. 

In alle bedrijfstakken in Nederland doet meer dan 20% van de werknemers vrijwel uitsluitend kort

cyclisch werk en dat is meer dan gemiddeld in de EG. 

Tot slot kan geconcludeerd worden dat bedrijven in het transport- en communicatiewezen een 

risicogroep vormen voor vrijwel alle aspecten van psychische belasting die bekeken zijn. 

3.10 Bedreiging door ms^or hazards 

Bij de variabele bedreiging door major hazards gaat het om arbeid in een omgeving waarvoor een 

arbeidsveiligheidsrapport (AVR) moet worden/zijn gemaakt en onderhouden. Voor de operationali

satie van deze variabele heeft SZW drie indicatoren aangegeven, namelijk het aantal AVR-bedrij-

ven, het aantal AVR-installaties en het aantal werknemers biimen AVR-installaties. 

Het Arbeidsveiligheidsrapport Informatiesysteem (AVRIS) bevat gegevens die aansluiten bij de 

genoemde indicatoren. Momenteel zijn er in Nederland ongeveer 400 AVR-plichtige installaties 

verspreid over ongeveer 150 bedrijven. De bedrijven vallen grotendeels in de bedrijfsklassen aard

olie-industrie en chemische industrie. Het aantal werknemers binnen AVR-instaUaties is ongeveer 

35000 (Oh, 1995). 
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4. RESULTATEN 2: IDEEËN VOOR AANVULLENDE GEGEVENSVERZAMELING 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden ideeën voor de verzameling van aanvullende gegevens over de gepriori

teerde variabelen besproken. Hierbij worden voor sommige variabelen ook andere dan de door 

SZW voorgestelde operationalisaties gemtroduceerd. 

4.2 Fysieke belasting 

Uit de in paragraaf 3.2 gepresenteerde gegevens blijkt dat er op dit moment via enquêtering van 

werknemers met de MSLB al veel gegevens verzameld worden die goed aansluiten bij de door 

SZW aangegeven operationalisatie. Ook op Europees niveau zijn er met enige periodiciteit relevan

te gegevens beschikbaar. In het tweede onderzoek van de European Foundation naar de arbeidsom

standigheden van de werknemers uit de EG waarvoor eind oktober 1995 de gegevensverzameling is 

gestart, zijn de vragen over fysieke belasting uitgebreid met een vraag naar het vóórkomen van 

repeterende bewegingen van handen en armen in het werk. Hetzelfde geldt voor de MSLB in 1995. 

Daarentegen moet geconstateerd worden dat zowel het DLO als het OSA met één vraag naar 

'lichamelijk zwaar werk' (te) weinig mogelijkheden bieden om fysieke werkbelasting adequaat te 

operationaliseren. 

Verder moet worden opgemerkt dat in het kader van fysieke belasting één aspect onderbelicht 

blijft: inactiviteit. Bewegingsarme taken (bijvoorbeeld VDU- en operatortaken) zullen steeds vaker 

voorkomen, terwijl de importantie van inactiviteit als risicofactor voor tal van chronische ziekten 

(o.m, hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose, depressiviteit en bepaalde vormen van kanker) 

inmiddels onomstreden is. Het risico op coronaire hartziekten is voor lichamelijk inactieven onge

veer twee keer zo hoog als voor lichamelijk actieven. Met name technologische ontwikkelingen 

hebben in de westerse landen in de meeste beroepen geleid tot een afname van de lichamelijke 

activiteit. (Peeters e.a., 1993) 

Er zijn ook talloze aanwijzingen dat arbeidssimaties waarin sprake is van langdurig zitten, samen

hangen met een sterk verhoogd risico op klachten van het bewegingsapparaat (Hildebrandt e.a.. 
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1995). Dit pleit ervoor dat in de arbo-monitor van SZW óók aandacht wordt besteed aan vaak en 

langdurig zitten (fysieke onderbelasting). Dit is reeds een onderdeel van de MSLB. 

4.3 Geluid 

Uit de in paragraaf 3.3 gepresenteerde gegevens blijkt dat er bestanden zijn die gegevens bevatten 

die redelijk aansluiten bij de door SZW gegeven operationalisatie van geluidsbelasting, maar dat 

geen van de bestanden informatie bevat over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

De door SZW voorgestelde methode voor gegevensverzameling voor de variabele geluid omvat (1) 

gegevensverzameling in een werknemersenquête, (2) gegevensverzameling door de Inspectiedienst 

en (3) gegevensverzameling middels risico-inventarisatie en -evaluaties (RI&E's). Omdat de eerste 

twee vormen van gegevensverzameling met name een ondersteunende rol wordt toegedacht, wordt 

hier ingegaan op mogelijke problemen bij de laatstgenoemde vorm van gegevensverzameling. 

In het rapport van de in het kader van het TNO-monitorprogramma uitgevoerde haalbaarheidssmdie 

naar de bruikbaarheid van RI&E's jds gegevensbron voor de arbo-monitor werd geconcludeerd dat 

RI&E-verslagen niet zo geschikt zijn om de door SZW gewenste infoimatie te leveren. Voor de 

argumenten die aan deze conclusie ten grondslag liggen, wordt verwezen naar het desbetreffende 

rapport (Houtman e.a., 1995). Hier zal nader ingegaan worden op mogelijke problemen bij het 

vertalen van de informatie die verzameld moet gaan worden via RI&E-verslagen naar aantallen 

blootgestelde werknemers. 

De variabele geluidsbelasting wordt geoperationaliseerd als het totaal aantal werknemers dat tijdens 

het werk onbeschermd is blootgesteld aan geluidsniveaus boven de 80 dB. Uit de RI&E's moet dus 

informatie komen over de geluidsniveaus binnen een bedrijf, het aantal werknemers dat bij de 

verschillende geluidsniveaus werkt en het type gehoorbescherming dat deze werknemers eventaeel 

dragen. Problemen in gegevensverzameling en -verwerking zijn met name te verwachten bij bedrij

ven waar (groepen) werknemers blootgesteld worden aan uiteenlopende geluidsniveaus en deze 

werknemers verschillende typen (of geen) gehoorbescherming gebraiken om zich hiertegen te be

schermen. In een dergelijk geval zal het moeilijk zijn om de aantallen werknemers werkend bij een 

bepaald geluidsniveau en gebmikmakend van een bepaald type bescherming aan te geven. Een 

ander probleem is dat het moeilijk zal zijn om te bepalen of een bepaalde combinatie van een 

geluidsniveau en een gehoorbeschermingsmiddel van dien aard is dat de werknemer(s) werkelijk 

beschermd is (zijn) en dus geen risico loopt/lopen op gezondheidsschade. Er zijn tal van gehoorbe-
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schermingsmiddelen op de markt. Bijvoorbeeld in de categorie oorkappen bestaan verschillende 

typen die niet één, maar meerdere niveaus van geluiddemping geven. Ook is bij veel gehoorbe

schermingsmiddelen de demping minder dan wordt opgegeven door de fabrikant. De demping van 

een gehoorbeschermingsmiddel is ook afhankelijk van de manier van dragen èn de mate waarin de 

werknemers de gehoorbescherming daadwerkelijk dragen. Voor een goede bescherming is continu 

gebraik vereist. Dit is zeer specifieke informatie die waarschijnlijk niet in RI&E-verslagen temg te 

vinden is en als dit wel het geval is, is het de vraag of de veelheid aan gegevens het niet zo com

plex maakt, dat het vrijwel onmogelijk wordt om deze gegevens te aggregeren naar het aantal 

belaste werknemers. Hierbij moet bedacht worden dat deze aggregatie van gegevens eenduidig en 

nauwkeurig moet gebeuren, omdat alleen in dat geval de gegevens geschikt zijn voor monitoring. 

Bovenstaande gedachtengang roept de vraag op of het niet raadzaam is om alleen middels een 

werknemersenquête gegevens te verzamelen over het aantal werknemers dat werkt bij een geluidsn

iveau hoger dan 80 dB. Hierbij kan dan tevens bepaald worden welk percentage van deze werkne

mers gehoorbeschermingsmiddelen tot zijn beschikking heeft en ook draagt. Het laatstgenoemde 

geeft niet alleen een indicatie van de aanwezigheid van bescherming maar ook van de mate waarin 

maatregelen nageleefd worden en dit vormt weer een indicatie voor de mate waarin de geluidspro-

blematiek onderkend wordt door de werknemers zelf 

Als aanvulling op de gegevensverzameling via enquêtering van werknemers kan eventueel eens in 

de paar jaar een diepgaander onderzoek worden verricht naar de geluidsniveaus in die bedrijfstak

ken/klassen die een risicogroep vormen voor geluidsbelasting. Uit de in paragraaf 3.3 gepresenteer

de gegevens kan geconcludeerd worden dat de bedrijfstakken bouw en industrie de voomaamste 

risicogroepen vormen voor geluidsbelasting. In 1985/1986 zijn in een representatieve steekproef 

van bedrijven uit vier bedrijfsklassen in de industrie (voedings- en genotsmiddelenindustrie, textiel

industrie, hout- en meubelindustrie en bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie) geluidsmetin-

gen gedaan. Van de werkzame personen in de vier bedrijfsklassen tezamen bleek 50% een lawaai-

expositieniveau van meer dan 80 dB en 10% een lawaai-expositieniveau van meer dan 90 dB te 

hebben (Passchier-Vermeer e.a., 1991). 

4.4 Trillingen 

SZW wil bij de verzameling van gegevens over de variabele trillingen gebruik maken van een 

sitoatiegerelateerde vraagstelling. Volgens SZW levert het direct vragen nïiar blootstelling aan 
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trillingen in het werk geen braikbare informatie op. In plaats van te vragen naar de blootstelling 

aan trillingen moet daarom gevraagd worden naar het vóórkomen van specifieke sitoaties waarvan 

bekend is dat deze gepaard kunnen gaan met blootstelling aan trillingen. Doordat die werknemers 

die in hun werk met deze sitoaties te maken hebben ook aan moeten geven of er maatregelen geno

men worden om de trillingsbelasting in deze sitoaties te beperken, kan dan uiteindelijk geschat 

worden of er sprake is van trillingsbelasting of niet. Het probleem hierbij is dat het de vraag is of 

de laatstgenoemde schatting beter is dan de inschatting van de werknemer zelf hierover. Het zal 

immers moeilijk zijn om te beoordelen in hoeverre de genomen beschermende maatregelen effectief 

zijn. Of er al dan niet maatregelen genomen zijn, geeft in ieder geval een indicatie van de mate 

waarin het probleem van blootstelling aan trillingen wordt onderkend. 

In de toekomst zullen ook op Europees niveau gegevens over trillingsbelasting beschikbaar komen. 

In het tweede onderzoek van de European Foundation naar de arbeidsomstandigheden van de werk

nemers uit de EG waarvoor eind oktober en begin november 1995 de gegevensverzameling plaats

vindt, is ook een vraag opgenomen over trillingsbelasting. Er wordt gevraagd naar blootstelling in 

het werk aan trillingen van handgereedschap, machines etcetera. 

Door onderzoekers van de TU Delft is een schatting gemaakt van de aard, ernst en omvang van de 

blootstelling aan trillingen tijdens het werk in Nederland (Oortman Gerlings e.a., 1987). Uitgangs-

pimt in het onderzoek waren de verschillende "tuigen" (werk-, voer-, vaar- of vliegtoig, of een 

ander "toig"). Op basis van verschillende aspecten van de energie-overdracht van het "tuig" naar de 

mens (frequentie, richting, intensiteit, duur en schokachtigheid) zijn kenmerkende trillingspatronen 

opgesteld. Deze trilpatronen vormden de basis van de indeling van alle mogelijke trillende toigen 

in 12 toiggroepen en daarbinnen in 30 tuigsoorten. Per tuigsoort werd de intensiteit van de trilling

en aangegeven en beroepen (of beroepstakken) waarbij blootstelling aan trillingen en/of schokken 

ten gevolge van het gebruik van het toig plaatsvond. Met behulp van de gegevens van de Arbeids

krachtentelling van 1981 werden de aantallen werknemers werkzaam in deze beroepen bepaald. Op 

zich is dit een goede methode voor het schatten van een risicopopulatie maar deze methode is van

wege de beperkte nauwkeurigheid niet zo geschikt voor periodiek gebraik voor het signaleren van 

trends. Verschillen in aantallen mensen met een bepaalde beroepstitel geven waarschijnlijk niet zo 

goed zicht op werkelijke veranderingen in het aantal belaste werknemers in de tijd. 
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4.5 Klimaat 

Uit de in paragraaf 3.5 gepresenteerde gegevens blijkt dat er over een aantal van de door SZW 

genoemde risico-indicatoren voor klimaatbelasting gegevens beschikbaar zijn. Deze gegevens zijn 

verzameld via enquêtering van werknemers. Ook voor de risico-indicatoren voor klimaatbelasting 

waarover nog geen gegevens beschikbaar zijn, kan gegevensverzameling via werknemersenquête-

ring plaatsvinden. Vragen hierover zouden toegevoegd kunnen worden aan de vragenlijst van de 

EF. Ook in de MSLB zouden vragen met betrekking tot de verschillende risico-indicatoren voor 

klimaatbelasting opgenomen kunnen worden. 

SZW wil in de gegevensverzameling voor de arbo-monitor bij de variabele klimaat de aandacht 

met name richten op de Inspectiedienst en RI&E's. In de werkversie van 28 juni 1995 van het 

ontwerp basisinformatie directie Arbo (Van Oostram, 1995) wordt opgemerkt dat 'de -naar valt aan 

te nemen- bescheiden prevalentie van problematiek het onderwerp minder geschikt maakt voor 

werknemersenquêtering'. Dit is echter de vraag gezien het feit dat klimaatproblemen in de meeste 

gevallen behaaglijkheidsproblemen zijn; men spreekt ook wel van discomfort Het is wel zo dat 

klimaatproblemen in de regel niet vallen in de categorie gezondheidsbedreigende factoren met 

blijvende, ernstige effecten, die SZW vooral beoogt te monitoren in de op te zetten arbo-monitor. 

Ook zijn veel aspecten van het klimaat moeilijk te beïnvloeden en zijn er dus weinig aangrijpings

punten voor beleidsvoering. Een voorbeeld van een klimaatsaspect waarvoor dit slechts ten dele 

geldt, zijn de extreme klimaatomstandigheden. Voor het werken in dergelijke omstandigheden kan 

middels wetgeving het gebruik van beschermingsmiddelen verplicht gesteld worden. 

Het binnenklimaat 

Een voorbeeld van een klimaatsaspect dat niet direct valt in de categorie gezondheidsbedreigende 

factoren met blijvende, ernstige effecten, maar waarover wel veelvuldig geklaagd wordt is het 

binnenklimaat (inclusief de luchtreinheid). Uit verschillende onderzoeken naar onvrede en klachten 

blijkt dat het biimenklimaat als onderwerp voor klachten onder werknemers hoog scoort. Dit geldt 

met name voor industriële werkruimtes. Er wordt echter ook in toenemende mate geklaagd over het 

binnenklimaat in niet-industriële werkraimtes, zoals kantoren, bibliotheken, ziekenhuizen, scholen 

en dergelijke. De klachtenproblematiek in de niet-industriële raimten wordt wel aangeduid met 

'Sick Building Syndrome'. (Schalkoort, 1991) 

Het begrip Sick Building Syndrome (SBS) duikt sinds het begin van de jaren tachtig in de arbeids-

gezondheidskundige Uteratour op. Het SBS is geen welomschreven ziekte met duidelijke kenmer-
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ken en een eenduidige oorzaak. De meeste onderzoekers gaan uit van een omschrijving als: 'het 

vóórkomen van veel meer gezondheidsklachten bij mensen die in een bepaald gebouw werken, dan 

men op grond van de omstandigheden zou verwachten.' De kans op het ontstaan van het SBS is 

groter in gebouwen met een kunstmatig geregeld binnenklimaat waarbij de temperatour zo constant 

mogelijk wordt gehouden, vooral als deze gemiddeld aan de hoge kant is. De kans op klachten 

neemt toe wanneer de gebruikers van het gebouw het biimenklimaat niet zelf kunnen beïnvloeden, 

door bijvoorbeeld een raam te openen of een radiator dicht te draaien (Vogelzang en Van der 

Gulden, 1990). 

Voor gegevensverzameling over het binnenklimaat kan gebruik gemaakt worden van werknemers-

enquêtes. Als men naast inzicht in het vóórkomen van hinder van het binnenklimaat ook inzicht wil 

verkrijgen in het vóórkomen van het SBS, zullen in de enquête ook vragen opgenomen moeten 

worden over gezondheidsklachten die kenmerkend zijn voor het SBS. 

Op basis van de 'vragenUjst voor onderzoek naar persoonlijk fimctioneren in de aibeidssitoatie' 

(VPFA), die is samengesteld door het NIPG-TNO (Dijkstra e.a., 1981), is een vragenUjst 'klimaat

beleving' ontwikkeld (Vogelzang en Van der Gulden, 1990). Deze vragenUjst bevat vragen over 

hinder van aspecten van het binnenklimaat, in de zomer en in de winter, en over gezondheidsklach

ten die vóórkomen bij het SBS. De vragenUjst 'klimaatbeleving' is ontwikkeld als meetinstrament 

voor de bedrijfsgezondheidszorg. Te overwegen valt om ook deze vragen periodiek op te nemen in 

het DLO of in het in de toekomst door het CBS uit te voeren Permanent Onderzoek Leefsitoatie 

(POLS: integratie van al het bevolkingsonderzoek van het CBS, waaronder het DLO). 

Ook regelmogelijkheden zijn belangrijk, zowel met betrekking tot het SBS als voor het binnenkü-

maat in het algemeen. In het DLO is in 1994 voor het eerst gevraagd naar de mogelijkheden om de 

temperatour en de ventilatie op de werkplek te regelen. Meer dan de helft van de beroepsbevolking 

kan niet zelf de temperatour en de ventilatie op de werkplek regelen. 

4.6 Chemische belasting 

Uit de in paragraaf 3.6 gepresenteerde gegevens blijkt dat er op dit moment nog geen gegevens 

beschikbaar zijn en/of verzameld worden die aansluiten bij de drie indicatoren die SZW in het 

concept-ontwerp voor de arbo-monitor bij de variabele chemische belasting heeft aangegeven. Na 

een korte bespreking van de indicatoren 1 en 2 en van de mogelijke problemen die een rol zouden 

kunnen spelen bij de normering en methode van gegevensverzameling voor deze indicatoren zullen 
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daarom alternatieve vormen van gegevensverzameUng worden besproken. Als iUustiiatie hierbij 

wordt een voorbeeld gegeven van hoe monitoring van chemische belasting in het buitenland plaats

vindt. Tot slot zal de derde door SZW voorgestelde indicator kort worden besproken. 

Indicator 1: werknemers belast door een aantal kankerverwekkende stoffen 

De eerste indicator die door SZW wordt voorgesteld bij de variabele chemische belasting is het 

aantal werknemers dat belast wordt door een aantal kankerverwekkende stoffen. Gekozen is voor 

de stoffen benzeen, ethyleenoxide, creosoot, 1,3-butadieen, acrylonitril, acrylamide, arseenverbin-

dingen, chroom(VI)verbindingen en 4,4'-methyleendianiline. In de werkversie van 28 juni 1995 van 

het ontwerp basisinformatie directie Arbo (Van Oostram, juni 1995) staat vermeld dat de schade

lijkheid van kankerverwekkende stoffen buiten discussie staat. Hierbij kan opgemerkt worden dat 

een aantal van de hierboven genoemde stoffen in de categorie verdacht humaan carcinogeen valt. 

Dit zijn stoffen die in dierexperimenteel onderzoek carcinogeen zijn gebleken, maar waarvan op 

grond van het tot dusver uitgevoerde onderzoek geen uitsluitsel kan worden gegeven over eventoe

le humane carcinogeniteit. 

In het ontwerp basisinformatie directie Arbo staat ook dat voor de genoemde stoffen wettelijke 

grenswaarden zijn vastgesteld. Een wettelijke grenswaarde is de maximaal aanvaarde concentratie 

van een gas, damp, nevel, of van een stofvormig agens in de lucht op de werkplek, die volgens de 

driestapsprocedure* voor de vaststeUing hiervan tot stand is gekomen.' 

Een groot deel van de tien geselecteerde stoffen (benzeen, etiiyleenoxide, propyleenoxide, creosoot 

(PAK), 1,3-butadieen, acrylonitril, chroomveibindingen, 4,4'-methyleendianiline) is volgens deze 

driestapsprocedure in behandeling. Voor deze stoffen bestaat wel reeds een bestourUjke MAC-waar-

de, maar deze is niet altijd gebaseerd op de meest recente gegevens over de schadeüjkheid voor de 

gezondheid van een stof en ook niet altijd op resultaten van gedegen wetenschappeUjk onderzoek. 

Het laatstgenoemde geldt ook voor de wetteUjke grenswaarden. Daarnaast geldt dat voor zowel de 

wetteUjke grenswaarden als de bestourUjke MAC-waarden bij de vaststelling van deze nonnen 

naast gezondheidskundige aspecten ook sociaal-economische aspecten worden meegenomen. Deze 

In de driestapsprocedure voor de vaststelling van wettelijke grenswaarden stelt de Commissie Werkgroep van Deskun
digen van de Gezondheidsraad eerst een evaluatierapport over de stof op dat afgesloten wordt met een gezondheids-
kundig onderbouwde advieswaarde. Vervolgens worden de sociaal-economische aspecten en/of de technische haalbaar
heid van deze advieswaarde getoetst door de Subcommissie MAC-waarden van de Sociaal Economische Raad. Dit 
resulteert ook in een advies inzake een te hanteren wettelijke grenswaarde. Tenslotte wordt door het Ministerie van 
Sociale 2^en en Werkgelegenheid, op basis van beide genoemde adviezen, de wettelijke grenswaarde vastgesteld. 
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grenswaarden zijn dus geen vaststaande getallen en moeten met de nodige voorzichtigheid worden 

gebraikt en worden herzien als er nieuwe feiten aan het licht komen. 

Bij het opstellen van normen en het nemen van maatregelen gericht op bescherming van werkne

mers tegen gezondheidsrisico's als gevolg van werkzaamheden met chemische stoffen is in eerste 

instantie de aandacht vooral uitgegaan naar beroepsmatige blootstelling via de ademhalingswegen. 

De bestourUjke MAC-waarden en wetteUjke grenswaarden zijn dan ook concentraties van stoffen in 

de lucht. Voor diverse stoffen is echter gebleken dat de bijdrage van opname door de huid aan de 

totale Uchaamsbelasting tijdens het werk zeer aanzienlijk kan zijn. Dit geldt ook voor een aantal 

van de voor de arbo-monitor geselecteerde stoffen. Voor sommige stoffen is de huidblootstelling -

gezondheidskundig gezien- zelfs veel belangrijker dan de blootsteUing via de luchtwegen (Fenske, 

1993). Momenteel wordt in de MAC-Ujst door middel van de H-indicatie aangegeven dat er bij een 

bepaalde stof een risico bestaat voor lichaamsbelasting via huidopname. Een groot deel van de 

geselecteerde kankerverwekkende stoffen heeft zo'n H-indicatie. 

Voor huidblootstelling bestaan geen getalsmatige nonnen. Op dit moment zijn er wel ontwikkelin

gen gaande waarin het vaststellen van een dergeUjke normering wordt nagestreefd. De basis voor 

deze ontwikkelingen is gelegd in een onderzoek van het Adviescentrum Chemische Arbeidsomstan

digheden ACCA-TNO naar de mogelijkheden voor de vaststeUing van praktisch hanteerbare grens

waarden voor beroepsmatige huidbelasting met chemische stoffen (Bos e.a., 1995). 

Indicator 2: werknemers in een aantal bedrijfstakken belast door een aantal chemische stoffen 

De tweede indicator die door SZW is voorgesteld bij de variabele chemische belasting is het aantal 

werknemers in een aantal bedrijfstakken dat belast wordt door een aantal specifieke stoffen. Geko

zen is voor houtstof in de hout- en meubeUndustrie, silica/respirabel kwarts in de bouw, tolueen in 

de grafische industrie, lasrook in de metaalindustrie en Man Made Mineral Fibres (MMMF) in de 

bouw. Wat betreft het bestaan van wetteUjke grenswaarden geldt voor deze stoffen hetzelfde als 

voor de stoffen bij indicator 1. Voor tolueen is reeds een wetteUjke grenswaarde vastgesteld, maar 

houtstof, lasrook en MMMF zijn in behandeling volgens de eerdergenoemde driestapsprocedure. 

Voor silica is recent een wetteUjke grenswaarde vastgesteld. Deze zal per 1 mei 1996 in werking 

treden. 
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Voorgestelde normering en gegevensverzameling voor indicator I en 2 

Bij het vaststellen van de normering voor indicator 1 en 2 wordt gedacht aan de wettelijke normen 

voor de gekozen stoffen. Het probleem hierbij is dat, zoals eerder in deze paragraaf reeds werd 

vermeld, nog niet voor alle gekozen stoffen wettelijke normen bestaan. 

Voor de arbo-monitor worden drie blootstellingsklassen voorgesteld, alle samenhangend met de 

wettelijke grenswaarde (WG) voor een stof. Het aantal werknemers waarvan de blootsteUing aan de 

genoemde stoffen üi deze drie blootstellingsklassen valt, zou moeten worden bepaald. Daarnaast 

wil men voor de arbo-monitor het aantal werknemers weten dat in deze categorieën valt en werkt 

zonder persoonUjke beschermingsmiddelen. Voor de gegevensverzameling wil men met name ge

braik maken van informatie uit RI&E's. De lijst van vragen aan de hand waarvan RI&E's gecheckt 

zouden kunnen gaan worden is als volgt: 

1) Komt de stofhet proces voor? Zo ja, 

2) Is er een aanduiding dat vaststaat dat de stof onder de gegeven omstandigheden hinder veroor

zaakt? Zo ja, 

3) Zijn er werkplekmetingen gedaan? Zo ja, 

4) Wat zijn de uitkomsten? 

- boven WG: .. werimemers, waarvan .. met persoonUjke beschermingsmiddelen werken 

- > 20% van de WG en < WG: .. werknemers, waarvan .. met persoonUjke beschermingsmidde

len werken 

- < 20% van de WG: .. werknemers, waarvan .. met persoonUjke beschermingsmiddelen werken 

Bij de tweede vraag uit de checkUst is er echter een probleem. Deze is enigszins strijdig met het 

gegeven dat het bij chemische stoffen soms moeiUjk is om een directe relatie te leggen tossen 

blootstelUngsniveau en effect. Een alternatief voor deze vraag kan luiden: 'Is er een aanwijzing dat 

de stof onder de gegeven omstandigheden schade of hinder kan veroorzaken?'. 

Bij de derde vraag wordt met het begrip werkplekmetingen waarschijnUjk verwezen naar luchtme-

tingen. De uitkomsten van de metingen moeten bij vraag 4 immers gerelateerd worden aan de 

wetteUjke grenswaarden en dit zijn concentraties van stoffen in de lucht. Voor stoffen die ook, of 

met name via de huid worden opgenomen, is het meten van de luchtconcentraties op de werkplek 

en het relateren hiervan aan de bestaande grenswaarden niet voldoende. De huidopname kan in 

kaart worden gebracht door de huidblootstelling te meten, maar hiervoor zijn nauweUjks gestan

daardiseerde meetmethoden. In zo'n sitoatie verdienen methoden die de inwendige dosis of totale 

opname vaststellen de voorkeur. Hierbij wordt gebraik gemaakt van biomarkers. Een biomarker 
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van blootstelling is de stof zelf, een metaboliet, of een reactieprodukt van een metaboliet die in 

bloed of urine kan worden gemeten. Het meten van de inwendige blootstelling in plaats van de 

uitwendige blootsteUing heeft ook als voordeel dat het eventoele blootstellingsverlagende effect van 

gebraikte persoonlijke beschermingsmiddelen verdisconteerd wordt. 

Op dit moment is biologische monitoring voor slechts een beperkte groep stoffen mogelijk. Voor 

elke stof moet een aparte methode worden ontwikkeld. Hiervoor is kennis van de toxicokinetiek 

van een stof een vereiste. Bij het ontwerp van de meetstrategie dient men rekening te houden met 

de biologische halfwaardetijd van de stof. Voor 'snel' uitgescheiden stoffen/metaboUeten is er in 

het algemeen nog heel wat te standaardiseren. 

Bij de in vraag 4 genoemde blootstellingsklassen moet volgens de checkUst ook nagegaan worden 

welk deel van de werknemers met persoonlijke beschermingsmiddelen werkt. Als norm wordt 

gedacht aan een daling van het aantal werknemers werkend zonder persoonUjke beschermingsmid

delen. Een probleem is dat deze werkwijze de heersende arbeidshygiënische strategie kan doorkrui

sen. Zowel voor de inhalatoire blootstelling als voor de huidblootsteUing geldt dat blootstelUngsbe-

perkende maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie in beginsel bij voorkeur gericht zijn 

op het elimineren of isoleren van de bron en het nemen van organisatorische maatregelen die een 

daling van de blootstelling tot gevolg hebben. Indien deze maatregelen redeUjkerwijs niet mogelijk 

zijn of onvoldoende effect hebben, kan overgegaan worden tot het gebraik van persoonUjke be

schermingsmiddelen. 

Hoe de gegevens over het aantal werknemers in een bepaalde blootstellingsklasse en het gebraik 

van persoonlijke beschermingsmiddelen door deze werknemers vertaald moeten gaan worden naar 

het aantal belaste werknemers wordt in de werkversie van het ontwerp basisinformatie directie 

Arbo (nog) niet nader uitgewerkt. Het gevaar hierbij is dat het gebraik van persoonUjke bescher

mingsmiddelen lijkt te impliceren dat de werknemer (afdoende) beschermd wordt, terwijl dit in 

werkelijkheid niet altijd het geval is. Zowel voor ademhalingsbeschermende middelen als voor 

beschermende kleding zijn er zeer veel verschillende typen op de markt. De bescherming die deze 

middelen bieden, verschilt sterk en is vaak ook afhankeUjk van een groot aantal sitoatiegerelateerde 

factoren. Belangrijk is of de middelen op de juiste wijze toegepast worden en of gekozen is voor 

het beschermingsmiddel dat het beste aansluit bij de gebruikte chemische stof en de vorm waarin 

deze stof op de werkplek voorkomt. 
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Alternatieven voor gegevensverzameling over chemische belasting 

Uit het bovenstaande blijkt dat voor het monitoren van de chemische belasting van weiknemers 

nog een aantal problemen opgelost moeten worden. Geprobeerd is om voor het lijstje met kanker

verwekkende stoffen bij indicator 1 na te gaan waar deze stoffen toegepast worden. Met deze gege

vens als basis zou kunnen worden toegewerkt naar een lijstje van beroepen en bedrijfstypen waarin 

de stof toegepast wordt. Met behulp van gegevens uit de EBB kan vervolgens een inschatting wor

den gemaakt van het aantal belaste werknemers (vergelijkbaar met job-exposure matrices). Voor 

1,3-butadieen (Boers e.a., 1988), evenals voor benzeen (Meuling en Akkersdijk, 1988) is, zij het op 

een wat verschillende manier, zo een inschatting gemaakt van de blootgestelde populatie. In para

graaf 4.4 over triUingen werd deze methode ook genoemd en werd reeds aangegeven dat deze 

methode waarschijnlijk niet zo goed braikbaar is wanneer trends in kaart moeten worden gebracht 

omdat verschillen in aantaUen mensen met een bepaalde beroepstitel waarschijnUjk niet zo goed 

zicht geven op werkelijke veranderingen in het aantal belaste werknemers in de tijd. 

AanvuUend zij opgemerkt dat niet alleen het feit dat er sprake is van blootstelUng maar ook het 

niveau en de duur van blootstelling van groot belang zijn voor het optreden van schadelijke effec

ten. 

Een alternatief voor de monitoring van chemische belasting kan mogelijk gevonden worden door 

niet vast te houden aan een operationaUsatie van deze variabele in termen van het aantal blootge

stelde werknemers. Ten eerste kan de aandacht gericht worden op het volgen van de ontwikkeling 

van de duur van blootstelling en de hoogte van luchtconcentraties van de stof op de werkplek in 

de tijd. Het blootstellingsniveau staat in directe relatie met de stand van de techniek, die ook mede

bepalend is voor de duur van het proces en dus voor de duur van de blootstelling. De stand van de 

techniek is niet in aUe bedrijven hetzelfde. Voor een juiste interpretatie van de gegevens over de 

blootstellingsduur en het blootstellingsniveau zuUen in een goed monitoiprogramma dus ook gege

vens verzameld moeten worden over procesvariabelen. 

Ten tweede moet de aandacht meer gericht worden op biologische monitoring. Voor stoffen waar

bij huidopname geen rol speelt, kan volstaan worden met het verzamelen van gegevens over lucht

concentraties op de werkplek. Voor stoffen waarbij huidopname wel een rol speelt of zelfs de be

langrijkste blootsteUingsroute is, zal geprobeerd moeten worden gegevens te verzamelen over de 

concentratie van biomarkers van deze stof in bloed of urine. Niet voor aUe stoffen is reeds een 

methode voor biologische monitoring beschikbaar, maar toch is er op dit gebied al veel bereikt en 

de verwachting is ook dat dit terrein zich in de toekomst verder zal ontwikkelen (Jongeneelen, 

1994). Bij het gebraik van biologische monitoring is het belangrijk dat er in de meetstrategie reke-
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ning wordt gehouden met de biologische halfwaardetijd van de stof Het juiste tijdstip van monster-

name in termen van tijd ten opzichte van het tijdstip van de blootstelling wordt sterk bepaald door 

de biologische halfwaardetijd. Tevens is het zo dat ook voor de resultaten van biologische monito

ring geldt dat voor een goede interpretatie hiervan inzicht in de stand van de techniek op de werk

plek waar gemeten is, vereist is. 

In Duitsland worden door het BIA (Berafsgenossenschaftliches Institot für Aibeitssicherheit), een 

institout van de bedrijfsverenigingen, gegevens verzameld over de hoogte van de blootstelling aan 

toxische stoffen. Bedrijven verzamelen zelf gegevens volgens tevoren vastgestelde kwaUteitscriteria. 

Deze gegevens gaan vervolgens naar de bedrijfsvereniging en via deze naar de blootstelUngsdata-

base van de BIA. Deze database wordt ook daadwerkeUjk gebruikt voor monitoring. De hoogte van 

de blootstelling aan enkele carcinogenen in een aantal industrietakken is bijvoorbeeld bekeken. 

Hierait zijn conclusies getrokken over het al dan niet optreden van verbetering. 

MogeUjk kunnen in Nederland via een vergeUjkbaar systeem gegevens verzameld gaan worden. 

Vooral bij indicator 2, maar ook bij indicator 1 kan gedacht worden aan gegevensverzameling via 

brancheorganisaties. De gegevensverzameUng zal een grote inspanning vereisen omdat zowel over 

de blootsteUingsduur en het blootsteUingsniveau als over procesvariabelen gegevens verzameld 

moeten worden. Het is de vraag hoe haalbaar het is om op korte termijn een goede gegevensverza

meling tot stand te brengen. Er is echter geen alternatief voorhanden en daarom is het waarschijn

lijk raadzaam om voor aUe geselecteerde stoffen bij een steekproef van bedrijven waarin met de 

stof gewerkt wordt bijvoorbeeld eens in de 5 jaar nauwkeurige metingen te verrichten. WelUcht kan 

voor sommige stoffen deels gebruik worden gemaakt van gegevens die bedrijven zelf reeds verza

meld hebben. Hiertoe zal bekeken moeten worden of de bij bedrijven aanwezige informatie ook 

toegankelijk is. Bij een aanpak waarbij eens in de paar jaar nauwkeurige metingen verricht worden, 

kunnen in de tossenUggende tijd eventueel een aantal globale indicatoren waarover op eenvoudige 

wijze informatie verzameld kan worden, gevolgd worden. 

Aanhaken bij het toekomstige Permanent Onderzoek Leefsitoatie (POLS) is weUicht ook een moge

lijkheid. In het POLS zal in de toekomst al het bevoUdngsonderzoek van het CBS geïntegreerd 

worden. Het is de bedoeling dat het POLS in ieder geval uit drie schiUen zal bestaan, nameUjk een 

schil 1 waarin achtergrondkenmeiken opgenomen worden, een schil 2 met kernvragen en een schil 

3 bestaande uit modules. In de module gezondheid in schil 3 worden de Gezondheidsenquête en 

het DLO gemtegreerd. Er zal in de toekomst waarschijnlijk ook een vierde schil meedraaien in het 

POLS die zou moeten bestaan uit objectieve metingen. Te denken valt aan lengte en gewicht maar 

ook aan concentraties van specifieke stoffen in bloed, bij een deel van de totale steekproef voor het 
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bevolkingsonderzoek. Met name deze vierde schil zou periodiek ten bate van de arbo-monitor, 

eventoeel zelfs voor een selectief deel van de beroepsbevolking, kunnen worden ingezet. 

Arbodiensten, TNO of andere deskundigen zouden hierbij een ondersteunende rol kunnen spelen 

door bijvoorbeeld zorg te dragen voor de gegevensverzameling en -interpretatie. Ook voor het 

laastgenoemde alternatief geldt dat het nog de vraag is of het haalbaar zal zijn in de praktijk en dat 

het zeker niet op korte termijn gerealiseerd zal kunnen worden. 

Indicator 3: werknemers met gespecificeerde klachten in verband met werk met chemische stoffen 

De derde indicator die is voorgesteld bij de variabele chemische belasting is het aantal werknemers 

met gespecificeerde klachten in verband met werk met chemische stoffen. Voor de gegevensverza

meling hierover wordt met name gedacht aan het Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek 

(PAGO). In afwachting van de ontwikkelingen bij Arbodiensten op dit gebied wordt door SZW 

vooralsnog geen verdere uitwerking gegeven aan deze indicator. Daarom is het moeilijk om nu 

reeds aan te geven wat de stand van zaken tot nu toe is (voorzover bekend). Een beperking van het 

PAGO als gegevensbron is dat dit onderzoek niet standaaid bij aUe werknemers wordt afgenomen, 

maar met name bij risicogroepen. De representativiteit van de gegevens is dus beperkt. 

4.7 Biologische bdasting 

In paragraaf 3.7 werd reeds geconcludeerd dat er over biologische belasting eigenlijk (nog) weinig 

gegevens beschikbaar zijn. Voordat ingegaan zal worden op mogeUjkheden om tot verzameling van 

gegevens over biologische belasting te komen, zal eerst aangegeven worden wat onder biologische 

belasting moet worden verstaan. 

Biologische belasting is blootstelUng aan ziekteverwekkende biologische agentia. Naast biologische 

belasting is er in dit verband vaak ook sprake van biologische factoren. Hiertoe behoren naast de 

levende biologische agentia ook dode biologische agentia, onderdelen hiervan zoals wandbestand-

delen, uitscheidingsprodukten en produkten van hun stofwisseling voor zover deze aanleiding kun

nen geven tot toxische (waaronder ook alleigene) werking op de mens (Van Amelsvoort en Heede-

rik, 1995). 

De niet tot de biologische agentia behorende biologische factoren kunnen zonder bezwaar gerekend 

worden tot chemische agentia omdat ze in hun operationele kenmerken daar niet wezenUjk van 

verschiUen. De biologische agentia volgen een eigen systematiek omdat zij zich in de mens ver

meerderen waardoor een lagere dosis principieel alleen maar tot gevolg heeft dat het langer duurt 
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voordat de voor het schadeUjk effect vereiste massa is ontstaan. Verder leidt herhaalde blootstelling 

in het algemeen niet tot grotere of langduriger schade maar tot immuniteit en dus tot specifieke, 

verhoogde weerstand. 

Over de blootstelling aan biologische agentia op de werkplek is weinig bekend. In gevallen waarin 

de arbeid gericht is op het werken met biologische agentia kan soms (gesloten fermentaties) met 

redeUjke zekerheid een zeer lage concentratie buiten de primaire omhuUing in de omgeving worden 

vastgesteld, soms (diagnostische laboratoria) geven de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen een 

voldoende reductie van het te verwachten effectieve niveau en soms (open fermentaties) is de ken

nis onvoldoende. 

Bij andere werkzaamheden, waarbij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een gerede kans 

op blootstelling aangeeft, zijn nog vrijwel geen gegevens voorhanden. De sitoatie wordt nog verder 

gecompliceerd wanneer biologische agentia moeilijk op te sporen zijn omdat zij speciale identifica-

tieomstandigheden vereisen. Wanneer men niet speciaal naar zo'n agens zoekt, zal het niet worden 

gevonden. Wegens de grote verscheidenheid is het in het algemeen niet mogeUjk op aUe biologi

sche agentia te zoeken en moet men zich beperken tot een verantwoorde keuze. Door de grote ver

scheidenheid is het evenmin mogelijk, nog los van de kosten die dit met zich brengt, voor alle 

biologische agentia toelaatbare blootstellingsnormen te bepalen. 

Het bepalen van maximale blootsteUingsconcentraties voor biologische agentia zou verder ook niet 

zinvol zijn vanwege een aantal redenen. Bij de blootsteUing aan biologische agentia speelt naast 

inademing, contact via de huid (kleine wondjes), sUjmvliezen en het maag-darmstelsel (orale opna

me) een belangrijke rol. Een maximaal aantal partikels per luchtvolume regelt daarom te weinig. 

Ten tweede zijn gemeten concentraties van biologische agentia veel meer tijd- en plaatsgebonden 

dan die van chemische agentia. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat biologische agentia geen 

gassen of dampen maar partikels zijn en dus in het algemeen snel sedimenteren (faU out). 

Ook de definitie van het agens is lastig. Het gaat om zeer veel soorten met daarbinnen voortdurend 

veranderende varianten. 

Als laatste kan genoemd worden dat er in de meeste gevallen geen diermodellen voorhanden zijn 

waarmee men een enigszins betrouwbare schatting van een voor de mens veiUge dosis zou kunnen 

maken omdat schade door biologische agentia vaak erg soort-specifiek is. 

De voorgestelde operationaUsatie van biologische belasting voor de arbo-monitor is het aantal 

werknemers dat gerede kans loopt blootgesteld te worden aan biologische agentia uit de categorie 
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twee, drie of vier en dat daardoor gezondheidsrisico's loopt. Bij de voorgestelde normering wordt 

onderscheid gemaakt in (1) aantallen werknemers die risico's lopen doordat bewust gewerkt wordt 

met agentia van de categorie 2, 3 of 4 en (2) aantaUen werknemers die wel kunnen worden bloot

gesteld aan agentia van de categorie 2, 3 of 4, maar waarbij het werk niet is gericht op het 'werken 

met'". 

In de werkversie van 28 juni 1995 van het ontwerp basisinformatie directie Aibo (Van Oostram, 

juni 1995) is de normering voor de beide groepen biologisch belaste werknemers nog niet volledig 

uitgewerkt. Het is de vraag of het aantal werknemers in de verschillende groepen wel/niet een 

beetje/soms mag stijgen/dalen ten opzichte van de eerste meting. DuideUjk is in ieder geval dat een 

indicatie van het aantal blootgestelde werknemers op zich onvoldoende informatie geeft. 

Zowel voor werknemers die bewust werken met biologische agentia als voor werimemers die onbe

wust werken met biologische agentia is ook de hazard van belang. Het gaat hierbij om het patroon 

van negatieve effecten bij blootstelling aan (een bepaalde dosis van) een micro-organisme. De 

hazard volgt direct uit de indeling van biologische agentia in gevarenklassen. 

Bij het werken met biologische agentia is het ook van belang om te kijken naar de contactmoge-

lijkheden. Voor de groep werkenden die bewust werkt met biologische agentia is dit iets gemakke

lijker te bepalen dan voor de groep werkenden die onbewust werkt met biologische agentia, maar 

voor de laatstgenoemde groep kan bijvoorbeeld door het uitvoeren van een RI&E het werk zeker 

ingedeeld worden in taken met gerede en taken met verwaarloosbare kans op blootstelling. 

Ook de praktische kennis van veiUge werkwijzen bij het omgaan met biologische agentia, ook wel 

biosafety genoemd, is belangrijk. Het gaat hierbij om het voorhanden zijn van veilige werkvoor

schriften, ïiantoonbare instractie en training, aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen, toepassing 

van vaccinatie en de doelmatige organisatie van de biologische veiUgheid. 

Op grond van het bovenstaande kan gesteld worden dat het aantal blootgestelden aan biologische 

agentia van respectievelijk categorie 2, 3 of 4 binnen zekere grenzen het liefst zo laag mogelijk 

moet zijn. Dit moet er dan toe leiden dat een minimum aantal werknemers de riskante taken ver

richt met optimale kennis van zaken onder werkomstandigheden zoals deze volgens de actoele 

stand van de kennis dienen te zijn, gedurende een acceptabel deel van hun dagtaak. 

Biologische agentia worden verdeeld in vier categorieën waarbij agentia uit de categorie 1 de minste en die uit catego
rie 4 de meeste risico's betekenen. Bij de indeling wordt rekening gehouden met vier criteria, te weten de waarschijn
lijkheid waarmee een micro-organisme een ziekte kan veroorzaken, de ernst van de ziekte die mogelijk wordt veroor
zaakt, het gemak waarmee het organisme zich onder de bevolking kan verspreiden en de beschikbaarheid van preven
tieve maatregelen of de mogelijkheid van medische behandeling. 
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Gezien de problemen bij het bepalen van de blootstelling aan biologische factoren en de interpreta

tie van risico's van de blootstelling zal bij het arbo-beleid met betrekking tot biologische factoren 

in bedrijven de nadruk moeten liggen op preventie van blootsteUing en een gedegen medische 

begeleiding. Eventoele monitor-activiteiten in dit kader zouden echter waarschijnlijk vooral deel 

moeten uitmaken van het cluster 'inzet van instrumenten' en eventoeel het cluster ' effecten in 

teimen van arbeidsdeelnameZ-uitval' van de arbo-monitor en worden daarom hier niet verder uitge

werkt. 

Gezien het feit dat deze rapportage gericht is op het cluster 'bedreigende en belastende factoren in 

arbeidsomstandigheden' wordt hier tot slot toch aandacht besteed aan weUce mogelijkheden er zijn 

om biologische belasting binnen dit cluster te monitoren. 

Gegeven het grote scala aan biologische agentia is het waarschijnlijk verstandig om net als bij de 

risicofactor chemische belasting een keuze te maken van bepaalde biologische agentia uit de cate

gorie 2, 3 en 4 waarvan bekend is dat zij in de praktijk een reëel probleem vormen. Eventoeel kan 

er tevens een keuze gemaakt worden voor bepaalde relevante beroepsgroepen. 

Gegevensverzameling zou mogelijk (deels) kunnen lopen via de Nederlandse Industriële Agrarische 

Biotechnologische Associatie (NIABA). Agrarische en industriële biotechnologische bedrijven zijn 

hierbij aangesloten en sindskort kunnen ook 'Institoten' zich bij NIABA aansluiten. Deze bedrijven 

zouden aan NIABA informatie kunnen leveren over het voorkomen van de geprioriteerde micro-

organismen in hun bedrijfsprocessen en de aantallen mensen die aan deze micro-organismen bloot

gesteld zijn. 

4.8 Arbeids^jden 

Uit de in paragraaf 3.8 gepresenteerde gegevens blijkt dat er op dit moment via enquêtering van 

werknemers al veel gegevens beschikbaar zijn over arbeidstijden. Er is informatie over de wekeüjk-

se arbeidsduur, over het werken in ploegendienst en over 's avonds, 's nachts en in het weekend 

werken. AUeen over het werken in onregelmatige diensten, dat wil zeggen diensten die gekenmerkt 

worden door het vooraf niet weten op welk tijdstippen men moet werken en wanneer men vrij is, 

zijn eigenlijk geen gegevens bekend. Dit zijn waarschijnlijk de meest 'stressvolle' en gezondheids

bedreigende diensten. 

In de toekomst zullen op Europees niveau meer gegevens beschikbaar komen over arbeidstijden. In 

het tweede onderzoek van de EF naar de arbeidsomstandigheden van de werknemers in de EG is 
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aan de vraag naar nachtwerk een indicatie toegevoegd met betrekking tot de tijdsperiode die als 

nacht beschouwd moet worden en er zijn nieuwe vragen toegevoegd over werken op zaterdag en/of 

zondag en over werken in ploegendienst of onregelmatige dienst. 

In de nieuwe Arbeidstijdenwet worden twee clusters van bepaUngen onderscheiden. Naast het clus

ter van bepalingen inzake arbeidstijden, zondags-, en nachtarbeid is er een cluster met rusttijd- en 

pauze-bepalingen. Bij het laatstgenoemde cluster gaat het om de minimum-rasttijden per dag en per 

week, het minimum aantal vrije zondagen in een bepaalde periode in het geval van zondagsarbeid, 

de minimumrast na een nachtdienst of een reeks nachtdiensten, het maximum aantal nachtdiensten 

in een bepaalde periode, het maximum aantal achtereenvolgende nachtdiensten, en de pauzes bin

nen een dienst. 

Verzameling van gegevens over rasttijden naast gegevens over arbeidstijden is, met name in het 

geval van afwijkende werktijden, belangrijk omdat de belasting van werknemers voor een groot 

deel bepaald wordt door de verhouding tossen werk en rast. Vooral door ochtend- en nachtdiensten 

wordt het biologische ritme van het lichaam verstoord. Bovendien is het werken op afwijkende 

tijden niet gunstig voor het sociale leven. Met andere woorden met betrekking tot de belasting van 

werknemers is het werkrooster van groot belang (De Vries-Griever, 1992). 

De gezondheid en het welzijn van werknemers kan beschermd worden door bij het opsteUen van 

roosters een aantal regels te hanteren. Het Nationaal Ziekenhuisinstitout heeft in samenwerking met 

de Rijksuniversiteit Groningen een methode van dienstroosterplanning ontwikkeld die gebaseerd is 

op evenwicht tossen werkdruk en herstel (De Vries-Griever e.a., 1994). Volgens deze methode 

wordt bij een gezond rooster rekening gehouden met het lichameUjk welbevinden: 

- maximaal drie nachtdiensten achtereen; 

- 36 uur vrij na nachtdienstperiode; 

- twaalf uur herstel per etmaal; 

- voorwaarts roteren (volgorde: vroeg, dag, laat, nacht, vrij); 

- dienstenreeks van maximaal zes dagen achtereen; 

èn met het sociaal welbevinden: 

- maximale vrije tijd in het weekend; 

- dagelijks minstens één maaltijd met het gezin; 

- roostercyclus van drie maandend 

Deze regels zijn op sommige punten strenger dan de regels in de Arbeidstijdenwet en ook zijn er in 

deze regels punten opgenomen die in de wetgeving niet aan de orde komen. De Arbeidstijdenwet 

vormt ook geen beletsel voor gebroken diensten en verschoven diensten (Popma, 1995). 
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Op grond van het bovenstaande kan gesteld worden dat het, met name in bedrijfstakken waar op 

afwijkende tijden gewerkt wordt, van belang kan zijn om bij te houden of aan de regels in de Ar

beidstijdenwet en/of aan bovenstaande regels voor lichameUjk en sociaal welbevinden voldaan 

wordt. Hiertoe zouden een aantal vragen met betrekking tot het werkrooster opgenomen kurmen 

worden in bijvoorbeeld de MSLB. In de MSLB wordt namelijk momenteel in een subschaal van 

autonomie met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden reeds in beperkte mate aandacht besteed aan 

(flexibele) arbeidstijden. 

Werken op afwijkende tijden is één van de aspecten van de flexibilisering van de arbeid. Een ander 

aspect hierin is de flexibilisering van arbeidscontracten, dat wil zeggen de verschuiving van vaste 

banen naar tijdelijke banen. Werkgevers hebben er behoefte aan gekregen hun personeelsbestand 

snel te kunnen aanpassen en maken daarom steeds vaker gebruik van arbeidsovereenkomsten voor 

bepaalde tijd en flexibele arbeidsrelaties. De werkzekerheid neemt dus af en er wordt een toene

mende mobiliteit van werknemers gevraagd. Onzekerheid over de baan wordt in verschillende 

theorieën over arbeid, stress en gezondheid als stressor geïdentificeerd (Siegrist e.a., 1990; Wan, 

1987). De toenemende mobiUteit kan de sociale cohesie binnen de samenleving en op het werk 

negatief beïnvloeden (Alaerds, 1995). 

Gezien het feit dat verwacht wordt dat de flexibilisering van arbeidscontracten in de toekomst toe 

zal nemen en mogelijk (zeer) negatieve effecten op gezondheid en welbevinden zal hebben, is het 

verstandig ook de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten te houden. De inspanningen die dit 

vereist zijn beperkt omdat gegevens over het voorkomen van verschillende typen dienstveibanden 

reeds worden verzameld. In de EBB en in het Arbeidsaanbodpanel van de OSA kan onderscheid 

gemaakt worden tossen vaste dienstverbanden, tijdeUjk dienstverbanden met uitzicht op een vast 

dienstverband, tijdeüjke dienstverbanden, uitzendwerk, oproepkrachten, invalkrachten (aUeen EBB) 

en stagiaires (aUeen OSA). In de MSLB 1993 wordt in de werknemersenquête onderscheid ge

maakt tossen werknemers met een vast dienstverband/contract voor onbepaalde tijd en werknemers 

met een tijdelijk dienstverband/contract voor bepaalde tijd. In de vragenlijst voor de werkgever en 

het lid van de ondernemingsraad (OR) worden gegevens verzameld over het totale aantal werkne

mers in loondienst en zo mogelijk ook over het aantal werknemers met een dienstverband voor 

bepaalde tijd en het aantal uitzendkrachten. In de MSLB die in 1995 en 1996 wordt uitgevoerd, 

worden in de werknemersenquête bij de vraag naar het dienstverband niet aUeen vast dienstverband 

en tijdelijk dienstverband, maar ook uitzendkracht, op- of afroepcontract en anders, nameUjk als 

antwoordmogeUjkheden gegeven. In de werkgevers/OR vragenlijst voor 1995/1996 worden werkne

mers met een flexibel contract (dienstverband voor bepaalde tijd, oproep-, afroepkrachten e.d.) 
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apart onderscheiden. In het tweede onderzoek van de EF naar de arbeidsomstandigheden in de EG 

is ook een vraag opgenomen over het type dienstverband dat de werknemers hebben. 

4.9 Psychische belasting 

Uit de in paragraaf 3.9 gepresenteerde gegevens bUjkt dat er over de door SZW aangegeven indica

toren van psychische belasting al veel gegevens verzameld worden via enquêtering van werkne

mers. Vooral de MSLB is een belangrijke bron van informatie. 

In de vragenlijst van de European Foundation voor het tweede onderzoek naar de arbeidsomstan

digheden in de EG zijn veranderingen opgetreden ten opzichte van de vragenUjst voor het eerste 

onderzoek. Met betrekking tot de door SZW aangegeven indicatoren betekent dit vooral dat er 

meer informatie beschikbaar komt over de vaardigheidsmogelijkheden in de ftmctie. 

Psychische belasting is de resultante van een veelheid van factoren. Naast werkdruk, vaardigheids-

mogeUjkheden en autonomie spelen ook arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden een rol. Bij 

de arbeidsverhoudingen gaat het om functionele contacten, informele contacten, sociale steun en de 

directe leiding. Bij de arbeidsvoorwaarden gaat het om de beloning, de secundaire arbeidsvoorwaar

den, werk- en rasttijden en verschillende aspecten van de loopbaan, waaronder ook zekerheid over 

de baan. Hoewel de laatstgenoemde factoren waarschijnlijk niet direct te bemvloeden zijn door de 

overheid kan het toch van belang zijn (afhankeUjk van de inspanning die dit vereist) deze mee te 

nemen in de arbo-monitor. Het is immers de bedoeling om naast bedreigende en belastende fac

toren in de arbeidsomstandigheden ook effecten in termen van aibeidsuitval/participatie en de inzet 

van instramenten te gaan monitoren. Om een goed inzicht te krijgen in de onderlinge relatie tossen 

het variabelencluster bedreigende en belastende factoren en het cluster arbeidsuitval/participatie is 

het wellicht verstandig om waar mogeUjk ook gegevens te verzamelen over factoren die hoewel ze 

niet direct te beïnvloeden zijn wel degelijk van belang zijn voor de totale belasting van de werk

nemer. 

Het verzamelen van gegevens over arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen zal relatief eenvou

dig zijn omdat er veelal gebruik gemaakt kan worden van bestaande gegevensbestanden. In de 

paragrafen 3.8 en 4.8 van dit rapport is al ingegaan op de beschikbare gegevens en mogelijkheden 

van gegevensverzameling op het gebied van arbeids- en rasttijden en arbeidscontracten. In de 

MSLB worden reeds gegevens verzameld over eventoele personeelstekorten en over aspecten van 

de arbeidsverhoudingen zoals onderlinge sfeer, medewerking, de leiding en functionele ondersten-
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ning. Daarnaast zitten in het DLO vragen over de promotiekansen en zijn in 1994 ook vragen 

opgenomen over de onderlinge sfeer op het werk, de leiding en werkoverleg, en over discriminatie 

naar sekse of huidskleur op het werk. Ook door de EF wordt, met name in het tweede onderzoek, 

veel informatie verzameld over arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. 

4.10 Bedreiging door major hazards 

Uit de in paragraaf 3.10 gepresenteerde gegevens blijkt dat er over de alle door SZW aangegeven 

indicatoren van bedreiging door major hazards reeds informatie beschikbaar is. De informatie is 

afkomstig uit AVRIS van de afdeling ARBO/AIS van SZW, een systeem dat in de werkversie van 

28 juni 1995 van het ontwerp basisinformatie directie Arbo reeds werd genoemd als braikbare 

gegevensbron (Van Oostram, 1995). 

Een beperking van de door SZW voorgestelde indicatoren is dat deze niet zo geschikt zijn om het 

effect van het gevoerde beleid te meten, Aan de hand van de tweede indicator - het aantal AVR-

plichtige bedrijven - kan dit goed worden geïllustreerd. Het beleid ten aanzien van het aantal AVR-

plichtige bedrijven bestaat er in hoofdzaak uit dat dergelijke bedrijvon worden aangewezen middels 

een regeling. De aanwijzing geschiedt op basis van criteria ten aanzien van hoeveelheden en typesa 

stoffen (gekoppeld aan hun explosiviteit, brandbaarheid en toxiciteit) die in installaties aanwezig 

zijn. De regeling houdt in dat van betreffende instaUaties een AVR moet worden opgesteld. Hieruit 

kan worden afgeleid dat het risico en de bedreiging als zodanig al bestonden, en dat de aanwijzing 

van desbetreffende installaties op zich niet laat zien wat het effect is van het beleid op de blootstel

ling van de beroepsbevolking aan deze risico's. Wel is het natourUjk zo dat het verpUcht opsteUen 

van een AVR een positieve uitstraling kan hebben op het werkelijk risico-niveau, maar de gekozen 

indicatoren gaan op dit effect niet in. 

Een alternatieve mogeUjkheid om de ontwikkeling van de bedreiging door major hazard bedrijven 

te monitoren, is bijvoorbeeld het volgen van de 'Loss of Containment Rate'. Het gaat hierbij om 

het aantal malen dat industriële bedrijven uit hun 'Unes of defence' breken. Dit is te meten aan de 

hand van indicatoren zoals 'emissies', 'ongeplande shutdowns', 'justified fire alarms' etcetera. Ver-

schiUende multinationale ondernemingen (bijvoorbeeld Bayer in Duitsland) zijn gestart met het 

opzetten van een monitoringssysteem van deze indicatoren (CEFIC, 1995). Het is echter de vraag 

of de bij deze bedrijven verzamelde informatie ook toegankeUjk is voor derden. 
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Tot slot kan worden opgemerkt dat de risico's van major hazard bedrijven een onderdeel zijn van 

een grotere groep van risico's waaraan werknemers blootstaan, namelijk alle risico's die leiden tot 

bedrijfsongevallen. Bedrijfsongevallen vallen uiteen in ongevaUen als gevolg van arbeidsrisico's in 

enge zin ('arbeidsveiUgheid') en die als gevolg van procesrisico's ('procesveiUgheid'). Risico's van 

major hazard bedrijven behoren tot de laatste categorie. 

Voor beide categorieën geldt dat het merendeel van de (alternatieve) mogeUjkheden om de ontwik

keling van ongevalsrisico's in bedrijven te volgen niet in het cluster 'bedreigende en belastende 

factoren in arbeidsomstandigheden', maar in het cluster 'effecten in termen van aibeidsuitval/-parti-

cipatie' en eventoeel zelfs het cluster 'inzet van instramenten' van de arbomonitor valt. De laatstge

noemde clusters vormen geen onderdeel van deze rapportage. Daarom wordt hier niet verder inge

gaan op mogeUjke indicatoren binnen deze clusters, maar wordt voor meer informatie verwezen 

naar de rapportage van het project 'Ontwikkeling van instrumenten voor monitoring van bedrijfson

gevallen', dat deel uit maakt van het monitorprogramma van het TNO Centram voor Arbeid. 
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5. DISCUSSIE EN CONCLUSIES 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal eerst ingegaan worden op wat de arbo-monitor anno 1995 nu eigenUjk oplevert 

voor de verschiUende risicofactoren afzonderlijk. Vervolgens zal aandacht besteed worden aan de 

mogeUjkheden voor monitoring in de toekomst. Hierbij zal tevens besproken worden waarom het 

voor de definitieve arbo-monitor van belang is om verschillende gegevens te kunnen combineren. 

5.2 De arbo-monitor anno 1995 

De in hoofdstuk 3 gepresenteerde resultaten laten zien wat er anno 1995 bekend is over bedreigen

de en belastende factoren in het werk in Nederland. Voor de verschillende risicofactoren die aan 

bod gekomen zijn, kunnen conclusies getrokken worden ten aanzien van de beschikbaarheid van 

gegevens (zie tabel 4) en bij aanwezigheid van voldoende gegevens over het vóórkomen van de 

desbetreffende risicofactor, in enkele gevallen zelfs over trends, en tenslotte over risicogroepen. In 

sommige gevallen kan ook een vergelijking van de sitoatie in Nederland met het buitenland worden 

gemaakt. 

Over fysieke belasting is veel informatie beschikbaar. De operationaUsaties in de MSLB sluiten het 

beste aan bij die van de arbo-monitor van SZW. Vooralsnog maakt alleen het DLO het kijken naar 

'trends' op het gebied van 'zwaar werk' mogelijk. Dit is echter slechts een globale indicator van 

fysieke belasting. De gegevens uit het DLO laten tot en met 1993 een redelijk stabiel, zeer Ucht 

stijgend beeld zien. Het percentage werkenden dat 'zwaar werk' rapporteerde, lag rond de 25%. In 

1994 daalde dit percentage met enige procenten. 

Om conclusies te trekken ten aanzien van risicogroepen zijn de gegevens uit het DLO te globaal. 

Een minimale vereiste is een differentiatie naar krachtsuitoefening, bewegingsbelasting en hou

dingsbelasting. De MSLB 1993 laat vooral bedrijfstakverschillen zien op het gebied van krachts

uitoefening. De industriële bedrijven zijn met name met betrekking tot dit deelaspect van fysieke 

belasting de belangrijkste risicogroep, op het gebied van bewegings- en houdingsbelasting Ujkt dit 

wat minder extreem. Verschillende beroepsgroepen in de zakeUjke dienstverlening zullen, met 

name op het gebied van de bewegings- en houdingsbelasting, nagenoeg geUjk met of hoger scoren 

dan 'de industrie'. 
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Ten aanzien van geluidsbelasting kan geconcludeerd worden dat het percentage werknemers dat 

werkt in een 'lawaaiige omgeving' in de periode 1990-1993 stabiel gebleven is (rond de 27%). In 

1994 daalde dit percentage volgens de gegevens uit het DLO enige procenten. Werknemers in de 

industrie en in de bouw zijn de voomaamste risicogroepen voor geluidbelasting. In vergeUjking met 

andere Europese landen scoort Nederland relatief gunstig, maar dit wordt veroorzaakt door ver

schillen tossen Nederland en de EG in de samenstelling van de beroepsbevolking naar bedrijf en 

beroep. 

Over de blootstelling aan trillingen in het werk zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar om aan 

te kunnen geven in welke mate de totale Nederlandse beroepsbevolking trillingsbelasting onder

vindt en wat de belangrijkste risicogroepen zijn voor triUingsbelasting. Van de in de MSLB 1993 

reeds onderzochte bedrijfstakken industrie, groothandel en banken en zakeUjke dienstverlening 

vormt de industrie de belangrijkste risicogroep. 

Nog niet over alle risico-indicatoren voor klimaatbelasting zijn gegevens beschikbaar. Op grond 

van de gegevens over slechte weersomstandigheden en hitte of kou kan geconcludeerd worden dat 

deze aspecten van klimaatbelasting met name voorkomen in de bouw, de landbouw en het trans

port. Nederland lijkt in vergelijking met andere Europese landen relatief gunstig te scoren, maar dit 

wordt veroozaakt door verschiUen tossen Nederland en de EG in de samensteUing van de beroeps

bevolking naar bedrijf en beroep. 

De beschikbare gegevens over chemische belasting zijn van beperkte waarde, maar Ujken wel aan 

te geven dat chemische belasting met name vóórkomt in de landbouw, de industrie, de bouw en het 

transport. 

Over biologische belasting zijn vrijwel geen gegevens beschikbaar. 

Ten ïianzien van de arbeidstijden kan geconcludeerd worden dat ongeveer 13% van de Nederlandse 

beroepsbevolking een wekeUjkse arbeidsduur van meer dan 45 uur heeft. Een langdurige wekeUjkse 

arbeidsduur komt met name voor bij zelfstandigen en wat betreft de bedrijfstakken wordt de voor

naamste risicogroep dan ook gevormd door de landbouw, een bedrijfstak waarin veel zelfstandigen 

werken. In de EG komt een langdurige wekelijkse arbeidsduur gemiddeld meer voor dan in Neder

land. Het percentage werkenden dat in ploegendienst, 's nachts, 's avonds of in het weekend werkt, 

is in de periode 1992-1994 constant gebleven. Werken op afwijkende tijden komt met name voor 

onder zelfstandigen en in bedrijven in de landbouw, de distributie en het transport. Nachtweik 

komt met name voor in transportbedrijven en komt in Nederland minder voor dan in de EG als 

geheel. 

Over psychische belasting is veel informatie beschikbaar. De operationalisaties in de MSLB sluiten 

het beste aan bij die van de arbo-monitor van SZW en laten zien dat van de reeds onderzochte 
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bedrijfstakken industrie, groothandel en banken en zakelijke dienstverlening de industrie de belang

rijkste risicogroep vormt. 

Alle beschikbare informatie over tempodruk geeft aan dat dit bij een groot deel van de Nederlandse 

beroepsbevoUcing speelt. Het DLO gaf tot voor kort consequent aan dat het deel van de beroepsbe

volking dat hieraan werd blootgesteld steeds maar toeneemt. In een hoog tempo werken komt in 

Nederland meer voor dan gemiddeld in de EG en in Nederland zijn wat betreft de bedrijfstakken en 

de beroepstakken bedrijven in het transport- en communicatiewezen, de bouw en het bank- en 

verzekeringswezen en leidinggevende functies de voomaamste risicogroepen. 

Voor vaardigheidsmogelijkheden lijken geen echte trends waar te nemen. Beperkingen ten aanzien 

van vaardigheidsmogelijkheden in de functie komen in het algemeen meer voor bij vrouwen, bij 

bedrijven in het transport- en communicatiewezen en bij ftincties in industrie en transport en dienst

verlenende ftincties. In wetenschappelijke en leidinggevende functies komen beperkingen in de 

vaardigheidsmogelijkheden îianzienlijk minder voor. Hiermee samenhangende beperkingen ten 

aanzien van de autonomie in de functie komen meer voor bij vrouwen dan bij mannen, spelen wat 

betiieft de bedrijfstakken met name een rol in het transport en komen in Nederland minder voor dan 

in de EG als geheel. 

In alle bedrijfstakken in Nederland doet meer dan 20% van de werknemers vrijwel uitsluitend 

kortcyclisch werk en dat is meer dan gemiddeld in de EG. 

Ten aanzien van de bedreiging door major hazards in Nederland kan geconcludeerd worden dat er 

ongeveer 400 AVR-plichtige installaties zijn, verspreid over ongeveer 150 bedrijven. Het aantal 

werknemers binnen deze installaties is ongeveer 35000. 

Ten aanzien van de verschillende gegevensbestanden kan geconcludeerd worden dat bij de verge

lijking van het vóórkomen van bepzialde risico's in Nederland ten opzichte van de EG aan de hand 

van de gegevens van de European Foundation de verschillen deels verklaard kunnen worden uit 

verschiUen in de opbouw van de beroepsbevolking in Nederland vergeleken met de EG als geheel. 

Een belangrijke confounder is hier de samenstelling van de beroepsbevolking naar bedrijf en be

roep. In Nederland werken relatief veel mensen in dienstverlenende beroepen. Op een aantal risico

factoren scoort Nederland hierdoor gemiddeld genomen gunstiger dan de EG als geheel terwijl de 

sitoatie in de afzonderlijke bedrijfstakken in Nederland juist ongunstiger is dan in de EG. 

De weergaven van trends in het voorkomen van risicofactoren in de tijd aan de hand van de DLO-

gegevens zullen welUcht bij een aantal mensen de vraag oproepen of eventoele ongunstige ontwik

kelingen hierin niet verklaard kunnen worden door bijvoorbeeld een toename van de mondigheid 

van de beroepsbevolking, of mogeUjk zelfs een toegenomen geneigdheid om klachten te uiten. 
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Deze verklaringen zijn echter niet zo waarschijnlijk gezien het feit dat voor een aantal risicofacto

ren in de loop der jaren weUswaar een toename van het percentage bevestigende antwoorden wordt 

gevonden, maar voor andere risicofactoren een gelijkgebleven of zelfs een afiiemend percentage 

bevestigende antwoorden wordt gevonden. Belangrijk is ook dat wanneer voor de betreffende peri

ode wordt gekeken naar de ervaren gezondheid, een 'klaaggedrag-gevoeUge' variabele bij uitstek, 

geen verandering wordt geconstateerd. 

Bij het kijken naar trends in de tijd aan de hand van gegevens uit het DLO bUjkt ook dat verschil

lende vragen met betrekking tot de kwaUteit van arbeid in 1994 een meer of mindere daling in het 

percentage 'blootgestelde' werknemers laten zien. Het is vooralsnog onduideUjk in hoeverre de 

veranderingen in het DLO de waargenomen trendbreuken geheel of gedeelteUjk verklaren. Met 

behulp van het databestand van het DLO 1994 en de gegevens van het DLO 1995 die dit jaar be

schikbaar zullen komen, zal getracht worden te onderzoeken hoe de gesignaleerde trendbreuken 

verklaard zouden kunnen worden. 

Als soortgeUjke gegevens uit verschiUende gegevensbestanden over een bepaalde risicofactor een 

zelfde beeld laten zien, is dit een aanwijzing dat de kwaliteit van de gegevens goed is. Voor deze 

rapportage waren niet veel vergeüjkbare gegevens uit verschillende bronnen over één risicofactor 

beschikbaar. Alleen voor het werken in een hoog tempo was dit duidelijk wel het geval. Zowel bij 

de MSLB als bij het DLO 1993 en het onderzoek van de EF lag het percentage van de onderzoeks

populatie dat aangaf in een hoog tempo te moeten werken rond de 56%. 

Talbel 4 Samenvatting van de beschiicbaaitieid van gegevens en de gedane aanbevelingen voor de verschillende risicofactoren 

Geluid 

Fysielœ (»lasting 
- l(rachtsuitoeféning 
- t>ewegingsbelasting 
• houdingsbelasting 

Beschiicbaarheid gegevens' 

+/- (m.i.v. 1997 +) 
•ty-(m.i.v.1997+) 
•t^-(fn-i.v.1997+) 

Aanbevelingen 

Aanvullende gegevensverzameling Uitbreiding risicofactoren/-
indicatoren 

Vaak en langdurig zitten/in
activiteit. 

Bepaling van het aantal werkne
mers werkend bij een geluidsniveau 
hoger dan 80dB en het percentage 
van deze werknemers dat gehoor-
beschemfiing tot z i ^ beschikking 
heeft en draagt vla werknemersen
quêtering. 

TriUingen +/-(m.i.v.1997+) 

Klimaat Gegevensverzameling over riskx)-
indicatoren voor klimaatbelasting 
waarover nog geen gegevens be
schikbaar zijn via werknemersen
quêtering. 

Binnenklimaat 
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Risicofactor Beschikbaarhekl gegevens' Aanbevelingen 

Aanvullende gegevensverzameling UilbrekJing risteofactoren/-
indteatoren 

Chemische belasting 
- werknemers belast door een aantal kan-

ken«rwekkende stoffen 
- werknemers in een aantal bedrijfstakken 

belast door een aantal chemsche stoffen 
- werknemers met gespecificeerde klachten 

i.vjn. werk met chemische stoffen 

In plaats van Ie kijken naar het 
aantal blootgestelde werknemers 
kunnen beter gegevens verzameM 
worden over (1) de bfcxjtstellings-
duur en de hoogfs van de luchtcon
centraties van de geselecteerde 
stoffen op de werkplek, en (2) de 
concentratie van biomarkers van de 
geselecteerde stoffen in btoed of 
uri ie van werknemers. Bij de inter
pretatie van deze gegevens moet 
rekening gehouden worden met de 
stand van de techniek op de werk-
piek(ken) waar gemeten is. 
Gegevensverzameling bij een 
steekproef van bedrijven waarin met 
de geselecteerde stoffen gewerid 
wordt 

Biok>gische belasting 

Arbekistijden 
- ari)eidsduur 
- afwijkende weridijden 

Psychische belasting 
- tempodaik 
- beperkte vaardigheidsmogelijkheden 
- kortcyclische arbekf 
- beperkte regelmogelijkheden 

Bedre'^ng door major hazards 
- aantal AVR-bedrijven 
-aantal AVR-installaties 
- aantal werioiemers binnen AVR-installaties 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Monitor-activiteiten moeten vooral 
deel uitmaken van de ckisters 'Inzet 
van instrumenten' en 'effecten in 
termen van arbeklsdee!name/-uit-
val'. Voor een beperict aantal bioto-
gische agentia uit categorie 2 ,3 of 
4 die in de praktijk een reëel pro
bleem vonnen b^ bepaalde be
roepsgroepen kan mogelijk via de 
bednlfsvereniglng informatie verza
meld worden over het vóóriamen 
van deze organismen in bedrijfspro
cessen en de aantallen mensen die 
aan deze organismen bkwtgestekl 
zijn. 

Met betrekking tot afwijkende weric
tijden dienen via werioiemersen-
quêtering ook gegevens verzameU 
te worden over aspecten van het 
wericrooster. 

Monitor-activiteiten moeten vooral 
ook deel uitmaken van de clusters 
'inzet van Instnimenten' en 'effecten 
in tennen van arberdsdeeiname^-
uitvar. 

Flexibilisering van arbeids
contracten. 

Ariieidsvoonvaarden en -
verhoudingen. 

De l o s s of Containment 
Rate' van bedrijven, d.w.z. 
het aantal malen dat indus
triële bedrijven uit hun lines 
of defence'breken. 

Veridaring van de gebniikte tekens: 
-f- s gegevens aansluitend bij de operatxmalisatie van SZW aanwezig 
+/- = gegevens aansluitend bij de operatnnalisatie van SZW aanwezig, maar niet volledig 

s gegevens aansluitend bij de operationallsatie van SZW afwezig 
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5.3 Monitoring in de toekomst 

Aanvullende gegevensverzameling 

Uit de in paragraaf 5.2 vermelde conclusies over het vóórkomen van verschiUende risicofactoren in 

het werk blijkt dat er voor verschiUende risicofactoren onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om 

een goede beoordeling te kunnen maken. Het opzetten van een aanvullende gegevensverzameUng in 

het kader van de arbo-monitor is dan ook van groot belang. De belangrijkste aanbevelingen hier

voor staan in het kort weergegeven in tabel 4. 

Voor het merendeel van de risicofactoren kunnen nog ontbrekende gegevens verzameld worden via 

enquêtering van werknemers. Hiertoe kunnen vragen worden toegevoegd aan reeds bestaande perio

dieke gegevensverzamelingen, zoals de MSLB en het DLO/POLS. Werknemerspeiling heeft als 

voordeel dat het de mogelijkheid geeft tot bepaling van het voorkomen van gecombineerde bloot

stelUng. 

Voor chemische belasting en biologische belasting geldt het bovenstaande niet. Hiervoor is het 

vooral van belang dat er een goede keuze gemaakt wordt van chemische stoffen en micro-orga

nismen die een reëel probleem vormen in het werk en dat er vervolgens geprobeerd wordt om 

gegevens te verzamelen over de mate waarin blootsteUing hieraan vóórkomt. 

Het zal zowel voor chemische belasting als voor biologische belasting niet eenvoudig zijn een 

goede gegevensverzameling tot stand te brengen. Voor chemische belasting lijken mogelijkheden 

vooral te Uggen in het volgen van de hoogte van de blootstelling aan de geprioriteerde stoffen aan 

de hand van metingen van luchtconcentraties van de desbetreffende stoffen op de werkplek of het 

meten van de concentratie van biomarkers van de desbetreffende stoffen in bloed of urine van 

werknemers. Gegevens hierover zouden verzameld kunnen worden via brancheorganisaties waaraan 

bedrijven uit die branche dan meetgegevens zouden moeten aanleveren. TNO kan hiervoor op 

verzoek een geoperationaliseerde werkwijze voorsteUen gericht op hiertoe in overleg met SZW 

specifiek geselecteerde stoffen. 

Bij biologische belasting moet met name gedacht worden aan gegevens over het vóórkomen van 

specifieke micro-organismen in bepaalde bedrijfsprocessen en de aantallen werknemers die hieraan 

zijn blootgesteld. Ook hier zou gegevensverzameling via brancheorganisaties kunnen plaatsvinden. 

Een algemeen punt dat in principe voor alle risicofactoren geldt, is dat wanneer er onvoldoende 

gegevens zijn om een goed beeld te geven van de problematiek er altijd gebruik gemaakt kan wor

den van een job-exposure matrix of een vergelijkbare analyse. Een job-exposure matrix heeft een 

beperkte waarde voor gebraik in het kader van monitoring omdat de methode niet gevoeUg genoeg 
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is om veranderingen in de tijd (trends) te signaleren, maar kan toch waardevol zijn als het gaat om 

het schatten van de omvang van de problematiek met betrekking tot een bepaalde risicofactor. 

Gezien het feit dat met name voor chemische en biologische belasting goede gegevensverzameling 

nog tot stand moet komen, kan voor deze risicofactoren welUcht (voorlopig) gebraik gemaakt wor

den van bovengenoemde methodiek. 

Voor de variabelen biologische belasting en bedreiging door major hazards kan opgemerkt worden 

dat bij deze risicofactoren, meer dan bij andere bedreigende en belastende factoren het geval zal 

zijn, sprake is van globale indicatoren waardoor voor een goede interpretatie van de risico's bij de 

gegevensverzameling met name ook gedacht moet worden aan de clusters 'inzet van instramenten' 

en 'effecten in termen van arbeidsdeelnameZ-uitval'. 

Naast de variabelen en bijbehorende indicatoren die SZW wil opnemen in de arbo-monitor verdie

nen ook een aantal andere risicofactorenZ-indicatoren de aandacht. Het gaat hierbij om het aspect 

inactiviteit als onderdeel van fysieke belasting, het binnenkUmaat als onderdeel van kUmaat, ar

beidstijden en arbeidscontracten uit het oogpunt van de toenemende flexibilisering van de arbeid en 

tot slot arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden als onderdeel van psychische belasting. Voor 

de gegevensverzameling over deze indicatoren is slechts een beperkte inspanning vereist, omdat er 

in veel gevEdlen reeds gegevensverzameUng plaatsvindt in de MSLB, het DLO, de EBB èn door de 

OSA en de EF. 

Combinatie van gegevens 

Het is de bedoeling van SZW om in de definitieve arbo-monitor naast bedreigende en belastende 

factoren in de arbeidsomstandigheden ook effecten in tennen van arbeidsdeelnameZ-uitval en de 

inzet van instramenten te gaan monitoren. Dit betekent dat de arbo-monitor een belangrijke toege

voegde waaide kan hebben ten opzichte van gegevensbestanden die zich slechts op één van de 

bovengenoemde punten richten als daadwerkeUjk inzicht kan worden verkregen in de onderlinge 

relaties tossen de verschillende clusters. Monitoring heeft immers niet aUeen registratie van gege

vens als doelstelling, maar moet ook een zo goed mogeUjke analyse en interpretatie van gegevens 

mogeUjk maken. 

In de praktijk spelen bij het ontstaan van gezondheidseffecten (die leiden tot aibeidsuitval) vaak 

combinaties van verschillende risicofactoren een rol. Om een goed inzicht te krijgen in de onderlin

ge relatie tossen het variabelencluster bedreigende en belastende factoren en het cluster arbeidsdeel-
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nameZ-uitval is bet dus van belang om te proberen zicht te krijgen op de eventoele gelijktijdige 

aanwezigheid van verschiUende risicofactoren, risicogevolgen en inzet van instramenten. 

Ter illustratie van het bovenstaande kunnen verschillende voorbeelden genoemd worden. Bij het 

ontstaan van Repetive Strain Injuries (RSI) spelen naast het herhalende karakter van de werkzaam

heden, de werksnelheid en de werkhouding bijvoorbeeld ook het aantal (kleine) pauzes, het aantal 

gewerkte uren en factoren als kou en trillend gereedschap een rol (Van Mechelen, 1995; TorenvUet, 

1995). Bij de blootsteUing aan chemische stoffen via de luchtwegen spelen naast de concentratie 

van de desbetreffende stof in de lucht ook de voor het werk vereiste lichamelijke inspanning en de 

ait)eids- en rasttijden een rol (ZieUiuis e.a., 1989; ZieUiuis e.a., 1991). 

Het is niet aUeen van belang om over informatie over verschiUende oorzaken en gevolgen uit één 

gegevensbron te kunnen beschikken. Om inzicht te kunnen krijgen in wat trends betekenen, is het 

ook van belang dat er bestanden beschikbaar zijn waarin gelijktijdig verschUlende risico's bij ver

schiUende bronnen (vb. werkgevers en werknemers) gemeten zijn. In deze rapportage is bij die 

risicofactoren waarover informatie van werknemers en werkgevers beschikbaar is aUeen gekeken 

naar de werknemersgegevens. In de MSLB 1993 werden gegevens verzameld op het niveau van de 

werknemers en op het niveau van de wericgever. De mening van werkgevers over het vóórkomen 

cq. het als problematisch ervaren van oorzaken en gevolgen van stress en fysieke belasting kwam 

niet altijd overeen met ervaringen van werknemers. In bedrijven waar werkgevers minder werkgere-

lateerde stressklachten zeiden te vernemen bijvoorbeeld, werden door werknemers in verhouding tot 

hun bedrijfstak wel degeUjk veel stressklachten ondervonden. De discrepantie tossen de werkge

vers- en werknemersinformatie bleek vervolgens een belangrijke verklarende factor voor onder 

andere bedrijfsverschillen in ziekteverzuim (Houtman e.a., 1994a). Dit voorbeeld laat zien dat ver

schillende niveaus verschülende infonnatie opleveren en dat de combinatie van gegevens uit ver

schillende niveaus aanvuUende informatie kan opleveren. 
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BIJLAGE 1 

Door SZW geprioriteerde bedreigende en belastende factoren in het werk 
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Onderstaande indeling is globaal overgenomen uit het ontwerp basisinformatie directie Arbo van 28 

juni 1995 (Van Oostram). De variabele 'arbeidstijden' is overgenomen uit een eerdere versie van 

dit ontwerp. 

1. Fysieke belasting en fysische factoren 

a. aantal ongunstig fysiek belaste werknemers (a.g.v. frequent enZof langdurig uit te oefenen 

krachten, en/of uit te voeren bewegingen, en/of in te nemen houdingen) 

b. aantal werknemers onbeschermd werkend in schadelijk geluid 

c. aantal werknemers belast door schadelijke triUingen 

d. aantal werknemers in belastende klimatologische omstandigheden 

2. Chemische belasting 

a. aantal werknemers belast door een aantal kankerverwekkende stoffen (nameUjk: benzeen, 

ethyleenoxide, propyleenoxide, creosoot, 1-3-butadieen, acrylonitril, acrylamide, arseenverbin-

dingen, chroom (VI) verbindingen, 4,4-methyleendianUine) 

b. aantal werknemers in een aantal bedrijfstakken belast door een aantal specifieke stoffen (na

melijk: houtstof, siUca/respirabel kwarts, tolueen en lasrook/MMMF) 

c. aantal werknemers met gespecificeerde klachten in verband met werk met chemische stoffen 

3. Biologische belasting 

a. aantal werknemers blootgesteld aan biologische agentia 

4. Arbeidstijden (vervaUen) 

a. langdurige wekelijkse arbeidsduur 

b. drie- of meer ploegendienst 

c. onregelmatige dienst 

5. Psychische belasting 

a. aantal werknemers belast door tempodruk en beperkte vaaidigheidsmogeUjkheden in functie 

b. aantal werknemers belast door beperkte regelmogelijkheden in functie 
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6. Bedreiging door major hazards 

a. aantal AVR-bedrijven 

b. aantal AVR-installaties 

c. aantal werknemers binnen AVR-installaties 
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BULAGE 2 

Beschrijving van de gebruikte gegevensbestanden 
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Enquête Beroepsbevolking 

In de Enquête BeroepsbevoUdng (EBB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden 

gegevens verzameld ter beschrijving van personen van vijftien jaar of ouder naar hun positie op de 

atbeidsmarkt. De EBB is in 1987 gestart als opvolger van de Arbeidskrachtentellingen, met als toe

voeging dat ook gegevens over de afgelopen 12 maanden worden verzameld. De vragen in de EBB 

hebben onder andere betrekking op de maatsch^)peUjke categorie waartoe men zich rekent, het al 

dan niet hebben van betaald werk, de positie in de werkkring, de arbeidsduur, het woon-werkver-

keer, het uitgeoefende beroep, het soort bedrijf, het zoeken naar werk, de gevolgde opleiding, het 

ingeschreven staan bij een aibeidsbureau en het ontvangen van een uitkering. 

De EBB is een steekproefonderzoek onder personen woonachtig in Nederland met uitzondering van 

personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institotionele bevolking). De steekproef is een 

zogenaamde meertrapssteekproef. In de eerste trap worden gemeenten getrokken. Gemeenten met 

73(X) of meer adressen zijn in aUe maanden van het jaar in de steekproef vertegenwoordigd. De 

overige gemeenten worden verdeeld over 65 strata die gevormd zijn op basis van 40 COROP-ge-

bieden (Coördinatie Commissie Regionaal Ondeizoeksprogramma) en 28 RBA-gebieden (Regionaal 

Bestour voor de Arbeidsvoorziening). Vervolgens worden hierait gemeenten getrokken met kansen 

evenredig met het aantal adressen. Het aantal maanden dat deze gemeenten in de steekproef worden 

opgenomen is eveneens evenredig met het aantal adressen. In de tweede trap wordt een systema

tische steekproef van adressen getrokken in de gemeenten die getrokken zijn in de eerste stap. 

Indien een gemeente in de steekproef van een bepaalde maand valt, worden er tenminste twaalf 

adressen getrokken. Als steekproefkader wordt het Geografisch Basisregister (GBR) gebruikt. Het 

GBR bestaat uit een Ujst van adressen van geheel Nederland die is samengesteld door de PTT; de 

adressen zijn gesorteerd naar postcode. 

Ten behoeve van de gegevensverzameling bij respondenten worden door het CBS opgeleide en-

quêtrices of enquêteurs ingeschakeld. Het interviewen vindt computerondersteund plaats. De 

enquêtrice/enquêteur streeft ernaar dat ieder Ud van het huishouden zelf de vragen beantwoordt die 

op haar/hem betrekking hebben. Echter, indien iemand niet in de gelegenheid is om voor zichzelf 

te antwoorden, mag een ander Ud van het huishouden dit doen ('proxi interview'); hierdoor wordt 

de non-respons verminderd die veroorzaakt wordt doordat niet iedereen thuis is of tijd heeft voor 

een interview. Per huishouden worden maximaal vier personen geënquêteerd. 

De gegevens uit de EBB zijn representatief voor de Nederlandse beroepsbevoUcing en bieden ook 

de mogeUjkheid om onderscheid te maken in mannen en vrouwen, verschiUende leeftijds

categorieën en bedrijfstakken en beroepstakken. 
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In tabel 2.1 zijn gegevens over de steekproef in 1992, 1993 en 1994 opgenomen. Personen die ten 

minste twaalf uur per week werken, worden beschouwd als werkenden. 

Tabel 2.1 De omvang van de EBB-bestanden in 1992,1993 en 1994 

Onderzoeksjaar 

1992 
1993 
1994 

Totafe EBB-steekproef 

118000 
120000 
120000 

Personen van 15-64 jaar 

103000 
105000 
106000 

Doorlopend Leefsituatie-onderzoek 

Primair doel van het Doorlopend Leefsitoatie-onderzoek (DLO) van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) is het jaarlijks beschrijven van en het leggen van verbanden tossen zowel objec

tieve als subjectieve aspecten van de leefsitoatie van (groepen uit) de Nederlandse bevolking van 

13 jaar en ouder. Het DLO is in 1989 gestart als opvolger van de drie-jaarlijkse Leefsitoatie-onder-

zoeken. Objectieve aspecten van de leefsitoatie hebben betrekking op de deelterreinen wonen, wer

ken, inkomen, onderwijs, vrijetijdsbesteding, gezondheid, sociale relaties, het gebraik van 

coUectieve voorzieningen en maatschappeUjke participatie. De subjectieve aspecten betreffen de 

individuele perceptie van bovengenoemde onderwerpen. 

In 1994 is het DLO drastisch gewijzigd. De vragenlijst is gesplitst in een algemene vragenUjst voor 

18 jaar en ouder en de specifieke vragen voor jongeren en ouderen zijn opgenomen in aparte on

derzoeken. Daarnaast is de vragenUjst veranderd. In het onderdeel kwaUteit van de arbeid zijn van 

bestaande vragen antwoordcategorieën veranderd en zijn vragen toegevoegd en verwijderd waar

door de volgorde van de vragen gewijzigd is. 

De doelpopulatie van het DLO bestond tot en met 1993 uit aüe personen met de Nederlandse 

nationaliteit, in de leeftijd van 13 jaar een ouder (op het moment van enquêteren), niet woonachtig 

in een instelling, inrichting of tehuis. Vanaf 1994 wordt de doelpopulatie gevormd door alle Neder

landse ingezetenen van 18 jaar en ouder. 

De gegevens van het DLO worden verkregen via een aselecte steekproef uit het Geografisch basis-

register. Dit is een door het CBS beheerd adressenbestand, dat hoofdzakelijk uit het afgiftepunten-

bestand van de PTT is afgeleid. Per huishouden wordt één persoon van 13 jaar of ouder (vanaf 

1994 18 jaar of ouder) gemterviewd: de eerstjarige gerekend vanaf de datum van het bezoek van de 

enquêtrice. 

In tabel 2.2 wordt weergegeven hoe groot de steekproeven van adressen voor het DLO, uitgedrukt 

in aantal huishoudens, van 1990 tot 1994 zijn geweest en hoe groot in deze periode de respons 

(totale DLO-steekproef) was. Ook wordt weergegeven hoeveel van de respondenten 18 jaar of 
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6611 

4939 
6061 
6440 
6367 
3423 

1977 
2482 
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ouder waren en tevens werkten (analyse-steekproef). Onder werkenden worden verstaan degenen 

die wekelijks 12 uur of meer werken. Doordat de adressensteekproef vanaf 1994 gebraikt dient te 

worden voor meerdere onderzoeken tegelijkertijd is in 1994 de steekproef van adressen voor de 

algemene DLO-vragenlijst sterk gedaald. 

In het DLO worden ook gegevens verzameld over geslacht, leeftijd en ftmctie. Het is dus mogeUjk 

om onderscheid te maken in mannen en vrouwen, verschUlende leeftijdscategorieën en bedrijfstak

ken en beroepstakken. 

Tabel 2.2 De omvang van de DLO-bestanden in 1990,1991,1992,1993 en 1994 

Onderzoeksjaar Adressensteekproef Totele DLO-steekproef Analyse-steekproef 
(huishoudens) (respondenten) (^ 18 jaar en wericend) 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Monitorstudie naar Stress en Lichamelijke Belasting 

In het najaar van 1993 heeft het toenmalige Directoraat Generaal van de Ariieid (DGA) samen met 

de toenmalige Loon Technische Dienst (LTD) een 'monitorstodie stress en Uchameüjke belasting' 

uitgevoerd. Het monitorinstrumentarium, bestaande uit een interview voor werkgevers en leden van 

de ondernemingsraad en een vragenUjst voor werknemers, is door TNO Preventie en Gezondheid 

(TNO-PG) ontwikkeld. Het onderzoek is door de LTD verricht in een representatieve steekproef uit 

de bedrijfstakken 'industrie', 'groothandel' en 'banken en zakelijke dienstverlening'. 

Binnen deze drie bedrijfstakken werden 782 bedrijven met 35 tot 350 werknemers door de mede

werkers van de LTD bezocht. In ieder bedrijf werd de werkgever (Ud van de directie of het mana

gement) gemterviewd. Tijdens dit interview werd gevraagd of er tevens een(zelfde) interview kon 

worden afgenomen met een Ud van de OR en of er een aantal vragenUjsten onder werknemers kon 

worden uitgezet. Een aselecte steekproef van werknemers werd zo mogeUjk ook tijdens het in

terview met de werkgever getrokken. De werknemers kregen de vragenlijsten met een antwoorden-

velop via de werkgever uitgereikt, maar werden gevraagd de ingevulde vragenlijst direct, dat wü 

zeggen zonder tassenkomst van de werkgever, aan de LTD te retourneren. 

Uiteindelijk werd er bij aUe 782 deelnemende bedrijven een werkgeversinterview afgenomen. Bij 

296 van deze bedrijven vond een interview met een OR-Ud plaats en in 528 bedrijven werden 

werknemersvragenlijsten uitgezet. In totaal werd door 7717 werknemers een braikbare vragenlijst 

ingevuld en aan de LTD geretourneerd. Ui de totale steekproef van 782 bedrijven werkten circa 
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74.000 werknemers. De werknemerssteekproef bedroeg 10% van het totaal geschatte werknemers

bestand. 

In 1995 en 1996 wordt de 'monitor stress en Uchamelijke belasting' opnieuw uitgevoerd door de I-

SZW. TNO-PG voert het werknemersdeel uit. Na de volledige uitvoering van deze monitor zal er 

een bestand beschikbaar komen dat representatief is voor de Nederlandse beroepsbevolking als 

geheel. 

Eerste Europese enquête naar het arbeidsmilieu 1991-1992 

In maart en april 1991 werd door INRA (Europa) in Brassel de Eurobarometer Nr 35 uitgevoerd. 

In opdracht van de European Foundation (EF) werd in deze enquête een aantal vragen met betrek

king tot de arbeidsomstandigheden opgenomen. De vragenlijst werd gemaakt door een groep van 

deskundigen uit diverse landen in de Europese Gemeenschap (EG) en vertegenwoordigers van vak

bonden en werkgeversorganisaties op EG-niveau. 

In aUe 12 landen van de EG werden werknemers van 15 jaar en ouder thuis gemterviewd. De 

steekproef van werknemers (12.819), ongeveer 1000 per land inclusief het vroegere Oost-Duitsland 

en ongeveer 5(X) uit Luxemburg, was representatief voor de samenstelling van de werkende bevol

king in de EG-landen wat betreft functie, geslacht, leeftijd, bedrijfstak en bedrijfsomvang. De en

quête was de eerste in zijn soort die vergelijkbare informatie oplevert voor aUe EG-landen. 

De aselecte steekproef werd getrokken via een meerstapsprocedure. In de eerste stap werd in alle 

EG-Udstaten systematisch een aantal 'administratieve regionale eenheden' getrokken met een kans 

evenredig met de grootte en de dichtheid van de populatie. In aUe geselecteerde eenheden werd een 

beginadres getrokken. Dit adres vormde het begin van een cluster van adressen. De overige adres

sen in het cluster werden middels een random procedure getrokken door ieder Nde adres na het 

initiële adres te selecteren. Op ieder adres werd uit degenen in het huishouden die behoorden tot de 

werkzame beroepsbevolking op aselecte wijze (bijvoorbeeld de eerstjarige) een respondent geselec

teerd. Het maximale aantal interviews per huishouden was één. 

Eind 1995 wordt door de European Foundation via de Eurobarometer Nr 43 opnieuw een onder

zoek uitgevoerd naar de arbeidsomstandigheden van de werknemers in de verschiUende landen van 

de Europese Gemeenschap. 

Arbeidsaanbodpanel Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) 

Met behulp van het arbeidsaanbodpanel verzamelt de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarkt

onderzoek (OSA) gegevens over de sitoatie op de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktgedrag van de 

(potentiële) beroepsbevolking ten behoeve van beleidsrelevante strategische analyses van de ar-
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beidsmarkt. Dit panelonderzoek, dat in 1985 is gestart, behelst tweejarige enquêtes onder huishou

dens, gericht op personen in de leeftijdscategorie van 16 tot 65 jaar die geen dagonderwijs volgen 

en die niet in militaire dienst zijn. 

In het OSA-ait>eidsmarktondeizoek wordt getracht survey- en panelonderzoek te combineren. Om 

het panelkarakter te garanderen komen in een nieuwe enquête alle huishoudens die aan de vorige 

meting hebben deelgenomen opnieuw voor deelname in aanmerking. Er vindt aanvulling van het 

bestand plaats doordat de natourlijke ontwikkeling van de huishoudens wordt gevolgd. Leden in het 

huishouden die door de selectie-gidsen (bijvoorbeeld kinderen jonger dan 16 jaar, dagonderwijs 

volgend of in miUtaire dienst) in een vorige golf niet werden ondervraagd, kunnen in een nieuwe 

golf hier wèl voor in aanmerking komen. Verder vindt aanvuUing plaats als een persoon het huis

houden verlaat, omdat het nieuw gevormde huishouden dan tevens in de steekproef wordt opgeno

men. Er vindt schoning van het bestand plaats doordat personen van 65 jaar en ouder niet meer 

worden geïnterviewd. Met deze werkwijze is het in principe mogeUjk een representatief bestand 

aan panelgegevens over een aantal jaren aan te leggen. 

In de loop der jaren vermindert vanwege non-respons het aantal personen echter, hetgeen afbreuk 

doet aan de mogeUjkheden voor zowel panel- als cross-sectie onderzoek. Om dit te ondervangen 

worden huishoudens die naar een onbekend adres verhuisd zijn door nieuwe huishoudens vervan

gen. Deze aanvulling gebeurt op kenmerken van de non-responderende huishoudens. Uit een bij 

Intomart beschikbaar huishoudenbestand wordt op basis van de kenmerken leeftijd (16 tZm 64 jaar, 

vijfjaarsklassen), geslacht, gezinsgrootte (één- of meer persoons huishouden) en regio (noord, oost, 

zuid, west en de drie grote steden apart) een optimaal vervangend huishouden gezocht. 

De vragenUjst die bij het onderzoek wordt gebraikt, is opgesteld door de OSA. Het veldwerk 

(interviews) en de dataverweridng worden verricht door Intomart te Hüversum. De codering van de 

gegevens over opleiding en beroep wordt gedaan door het CBS. 

De opbouw van het OSA-bestand uit 1985, 1990, en 1994 is weergegeven in tabel 2.3. Ieder be

stand is in feite opgebouwd uit meerdere cohorten, omdat vanaf 1986 een deel van de "oude" res

pondenten als gevolg van non-respons worden vervangen door nieuwe respondenten. 
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Tabel Z 3 Respons van de OSA-enquêtes uit 1985,1990,1992 en 1994 naar cohorten (in aantellen respondenten) 

Onderzoeksjaar 1985 1990 1992 1994 

4020 

4020 

4438 

1432' 
751 
988 
1267 

4536 

1072' 
584 
711 
890 

453) 

904" 
407 
560 
678 

Tötete deelname 

Cohort 1985 
Cohort 1986 
Cohort 1988 
Cohort 1990 
Cohort 1992 1279 869 
Cohort 1994 1119 

Een ktein deel van dit cohort bestaat uit personen die wel in 1985, maar niet in 1986 aan het onderzoek hebben meegewericL In 1988 zijn deze 
personen opnieuw benaderd en hebben ze weer aan de enquête meegedaan. In 1988 behoonie 5% ki het bestand tot deze groep; in 1994 is dit 
gedaaM tot 0,5%. 

De representativiteit van de gegevens van ieder arbeidsaanbodpanel wordt door de OSA getest aan 

de hand van de gegevens van de Enquête Beroepsbevolking van het CBS uit hetzelfde jaar. In 

1994 was de conclusie van de OSA hierbij dat het OSA-bestand geen of slechts geringe afwijking

en Uet zien naar leeftijd, naar opleiding en naar provincie. Het OSA-bestand week echter wel op 

enkele pimten af bij de ait>eidsinarid:sitoatie. 

Arbeidsveiligheidsrapport Informatiesysteem 

Het Aitieidsveiligheidsr^port Informatiesysteem (AVRIS) van SZW bevat (gegevens uit) de AVR-

rapportages van installaties die onder de AVR-regeling vaUen. Het systeem is in 1989 gestart en 

sindsdien op- en uitgebouwd. Momenteel is het systeem in beheer bij de afdeling ARBOZAIS van 

SZW. In de toekomst zal het beheer mogelijk worden overgedragen aan de I-SZW. 

De essentie van de AVR-regeling is dat bedrijven met een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke 

stof(fen) een AVR moeten maken. In een AVR moeten de voorzienbare gevaren van de instaUatie 

worden beschreven èn de technische en organisatorische voorzieningen waarmee het risico (dat het 

gevaar manifest wordt) zo klein mogelijk wordt gemaakt. 

Als een regio-inspecteur van de Inspectiedienst vaststelt dat een bedrijf voor één of meer instal

laties een AVR moet maken, wordt dat per brief gemeld aan de afdeling ARBOZAIS. Dergelijke 

brieven komen continu binnen en de gegevens worden vrijwel onmiddelUjk opgenomen in het 

informatiesysteem. 

Het informatiesysteem bestaat uit een gedeeltelijk gecomputeriseerd bestand, dat ongeveer 90% van 

aUe AVR-pUchtige instaUaties omvat. In het algemeen is bekend in welke bedrijfsklasse de AVR-

plichtige bedrijven vaUen. Om een indicatie te geven van het aantal werknemers binnen instaUaties 

wordt voor het AVR geweikt met 'globale werknemersdichtheden'. Het aantal werknemers binnen 

instaUaties is niet helemaal precies vast te steUen vanwege werk van (onder)aannemers, ploegen-
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diensten, de bewegingen van werknemers over het bedrijfsterrein en soms ook een gebrek aan in-

formatiebereidheid van bedrijven. 
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BIJLAGE 3 

Statistische significantie van trends in de tijd en/of verschillen tussen subgroepen 
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In deze bijlage wordt in het kort aangegeven bij weUce steekproefomvang bepaalde verschiUen in 

percentages tossen twee jaren of twee subgroepen statistisch significant zijn. Hierbij wordt uitge

gaan van een a van 0.05 en een onderscheidingsvermogen van 80%. Voor een onderbouwing van 

de keuze voor een onderscheidingsvermogen van 80% wordt verwezen naar Cohen (1988). 

In tabel 3.1 is af te lezen bij weUce steekproefomvang een verschil tossen 2 subgroepen, waarbij het 

percentage in de ene groep Pj is en in de andere groep Pj, statistisch significant is. Voor de duide

lijkheid hier een voorlseeld: Stel dat het percentage werknemers dat in hoog tempo moet werken in 

1992 60% (Pi) is, en in 1993 70% (Pj). Zoek dan in de eerste kolom van tabel 1 '60' op en lees in 

deze rij verder naar '70'; lees dan af welke steekproefomvang bovenaan deze kolom staat. Bij een 

steekproefomvang van 309 is het verschU tossen 60% en 70% dus statistisch significant. Het princi

pe van de tabel is dat naarmate de percentages PI en P2 minder verschillen en naarmate de percen

tages minder extreem hoog of laag zijn een grotere steekproef nodig is om een verschil aan te 

kimnen tonen. 

Tabe/ 3.1 Pj-waarden als functie van P,-waarden en de bijbehorende steekproefomvangen waartiq het verschil tussen P, en P, stetistisch signifkant 
is, uitgaande van een a van 0.05 en een onderschekiingsvermogen van 80% 

p, 

5 
10 
15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 

50 
55 
60 
65 
70 

75 
80 
85 
90 
95 

1237 

7 
13 
19 
24 

29 
35 
40 
45 
50 

55 
60 
65 
70 
74 

79 
84 
88 
93 
97 

309 

10 
17 
23 
29 

34 
40 
45 
50 
55 

60 
65 
70 
74 
79 

83 
87 
91 
95 
98 

137 

13 
21 
27 
33 

39 
44 
50 
55 
60 

65 
69 
74 
78 
83 

87 
91 
94 
97 
99 

77 

17 
25 
32 
38 

44 
49 
55 
60 
65 

69 
74 
78 
82 
86 

90 
93 
96 
99 

49 

21 
29 
36 
43 

49 
54 
60 
65 
69 

74 
78 
82 
86 
90 

93 
96 
98 

Steekproefomvang 

34 

25 
34 
41 
48 

54 
59 
65 
69 
74 

78 
82 
86 
89 
92 

95 
97 
99 

25 

Pi 

30 
39 
46 
53 

59 
64 
69 
74 
78 

82 
86 
89 
92 
95 

97 
99 

19 

34 
44 
51 
58 

64 
69 
74 
78 
82 

86 
89 
92 
95 
97 

98 

15 

39 
49 
56 
63 

68 
73 
78 
82 
86 

89 
92 
95 
97 
98 

99 

12 

44 
54 
61 
67 

73 
78 
82 
86 
89 

92 
95 
97 
98 
99 

10 

49 
59 
66 
72 

77 
82 
86 
89 
92 

95 
97 
98 
99 

9 

54 
63 
71 
76 

81 
85 
89 
92 
95 

97 
98 
99 



TWO rapport 

CA 96.028 86 



TWO rapport 

CA 96.028 87 

BIJLAGE 4 

Vei^elijking van de verschiUende bedrijfstakken in het monitorbestand op 

items van verschiUende schalen van belasting 
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Tabel 4.1 Vergelqking van de verschiUende bedrijfstakken (1319 < n s 3617) in het monitortiestand '93 op items van de verschillende schalen van 
fysieke belasting (gegeven is het percentage werioiemers dat een item met ja beantwoord) 

Schaal/items 

Moet u in uw weric vaak: 

- zware lasten (>5 kg) tillen, duwen, trekken of dragen 
- zeer zware lasten (>20 kg) tillen, duwen, trekken of dragen 
- grote kracht uitoefenen op gereedschappen of apparaten 

Bewegingsbelasting 
Moet u in uw weric vaak kortdurende, steeds tenigkerende bewegingen maken 
- met het boveninhaam? 
- met de nek? 
- met de armen of handen? 

Houdingsl)elastin9 
Moet u in uw werk vaak lang achtereen: 

- in voorovergebogen of gedraaide houding wericen met het bovenlk:haam? 
- in voorovergebogen of gedraaide houding wericen met de nek? 
- met gebogen of gedraaide polsen wericen? 

Moet u in uw weric vaak: 

- ver reiken met uw handen of annen? 
- uw anTi(en) geheven houden? 

- in ongemakkelijke houdingen wericen? 
- langdurig in dezelfde houding wericen? 

Totaal 

36,3% 
24,6% 
12,8% 

40,5% 
37,8% 
51,0% 

35,4% 
32,6% 
29,1% 

23,3% 
17,6% 
22,1% 
45,4% 

Indusbie 

49,5% 
36,1% 
20,7% 

49,6% 
42,0% 
60,2% 

41,3% 
34,8% 
36,2% 

30,1% 
23,4% 
30,1% 
46,5% 

Groothandel 

33,2% 
24,9% 
8,8% 

35,6% 
34,6% 
45,0% 

29,2% 
29,6% 
23,6% 

19,8% 
13,1% 
17,0% 
44,9% 

Banken/Zakelijke 
Dienstverlening 

15.7% 
7,4% 
3,5% 

25,6% 
31,9% 
37,2% 

27,6% 
30,7% 

1 8 3 

11,8% 
9,0% 
11,1% 
4S,6% 

Moet u in uw weric vaak lang achtereen: 
- gekneld of gehurict wericen? 12,8% 16,4% 8,5% 6,8% 

Tabel 4 S Vergelijking van de verschillende bedrijfstakken (1319 i r \ £ 3617) in het monitortiestand '93 op items van 
het percentege wericnemers dat een item met ja beantwoord) 

triilingsbeiasting (gegeven is 

Items Triilingsbeiasting Totaal Industrie Groothandel Banken^Zakeiijke 
Dienstveriening 

Heeft u in het weric 
- te maken met duidelijk voelbare (mechanische) trillingen of schokken? 
- vaak triitend(e) gereedschap of apparaten in uw handen? 

13,1% 20,2% 
8,6% 13,3% 

10,4% 
4 , 1 % 

4,4% 
3,6% 
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Tabel 4.3 Vergelijking van de verschill«ide bedrijfstakken (1319 ^ n £ 3617) 'm het monitortiestand '93 op items van de verschiltende schalen van 
psychische belasting (gegeven is het percentege wericnemers dat een item met ja beantwoord) 

Schaal/items Totaal Industrie Groothandel Banken^Zakelijke 
Dienstveriening 

Tempodruk 
- Moet u erg snel werken? 
- Heeft u over het algemeen niet genoeg tijd om al uw weric af te krijgen? 

Vaardigheidsmogelijkheden (KaïaselO 
- Is voor de uitvoering van uw werte vakbekwaamhekl/vakmanschap vereist? 
- Is uw weric gevarieerd? 
- Vereist uw baan dat u nieuwe dingen teert? 
- Vereist uw baan creativiteit? 
- Heeft u de gelegenheid om uw vakbekwaamhekl/vakmanschap te ontwikkelen? 

Kortcyclische arbeid 
- Moet u in korte tyd steeds weer dezelfde handelingen verrichten? 51,1% 56,5% 51,0% 39,8% 

Autonomie 
- Kunt u zelf beslissen hoe u het werte uitvoert/doet? 
- Bepaalt u zelf de volgorde van uw wericzaamheden? 
- Kum u in het weric meestei beschikken over vokJoende hulpmiddeton? 
- Kunt u uw weric als u dat nodig vindt zelf ondert>reken? 
- Kunt u zelf het werictempo regeten? 

40,5% 
34,7% 

81,2% 
84,5% 
67,7% 
73,2% 
65,6% 

42,5% 
32,5% 

80,6% 
82,1% 
63,1% 
70,8% 
61,7% 

40,0% 
38,5% 

79,8% 
88,1% 
68,4% 
76,6% 
66,7% 

35,3% 
35,6% 

87,8% 
90,5% 
79,8% 
79,8% 
75,3% 

78,2% 
77,3% 
8 7 3 % 
83,9% 
80,2% 

72,9% 
69,6% 
83,9% 
81,9% 
77,3% 

84,5% 
83,0% 
89,9% 
86,5% 
83,2% 

83,6% 
85,9% 
92,9% 
88,2% 
84,5% 
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BULAGE 5 

Trends in risicofactoren gebaseerd op gegevens van het DLO, 

ui^espUtst naar bedrgSstak 
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Tabel 5.1 De ontwikkeling van het percentege bevestigende antwoorden op de vraag of men 'lichamelijk zwaar weric' doet in de jaren 1990-1993, 
tnaart 

1990 

landbouw en wsserij 
indusbie 
bouwnijvertiekl 
handel en horeca 
transport en communteatte 
banken en verzekeringen 
overige dienstveriening 

44% 
19% 
42% 
25% 
18% 
7% 
24% 

64% 
20% 
45% 
25% 
24% 
7% 
24% 

57% 
22% 
51% 
28% 
21% 
4% 
27% 

48% 
27% 
61% 
24% 
27% 
5% 
24% 

Tabel 5 2 De ontwikkeling van het percentege bevestigende antwoorden op de vraag of men werict in een 'tewaaiige omgeving' in de jaren 1990-
1993, uitgespiitet naar bedrijtetak 

1990 1991 1992 

landbouw en visserij 
industrie 
bouwnijvertield 
handel en horeca 
transport en oommumcatie 
banken en verzekeringen 
overige dtenstverten'mg 

18% 
41% 
40% 
26% 
36% 
16% 
20% 

25% 
48% 
44% 
24% 
48% 
12% 
20% 

27% 
47% 
42% 
21% 
27% 
12% 
19% 

31% 
45% 
51% 
23% 
30% 
13% 
21% 

Tabel 5.3 De ontwikkeling van het percentege bevestigende antwoorden op de vraag of men 'vuil weric' doet in de jaren 1990-1993, uitgespfitst naar 

1990 1991 1992 1993 

landbouw en visserij 
industrie 
bouwnijvertiekl 
handel en horeca 
transport en communicatie 
banken en verzekeringen 
overige dienstverlening 

80% 
33% 
69% 
28% 
22% 
5% 
21% 

80% 
37% 
65% 
27% 
33% 
8% 
16% 

82% 
40% 
69% 
27% 
17% 
6% 
16% 

77% 
36% 
78% 
22% 
27% 
7% 
14% 

Tabel 5.4 De ontwikkeling van het percentege bevestigende antwoorden op de vraag of er 'stank ki de wericomgeving' is in de jaren 1990-1993, 
I naart 

1990 1991 1992 1993 

landbouw en visserq 
industrie 
bouwnijvertiekl 
handel en horeca 
transport en communicafie 
banken en verzekeringen 
overige dienstveriening 

12% 
14% 
19% 
8% 
16% 
10% 
8% 

19% 
17% 
17% 
12% 
23% 
5% 
9% 

12% 
17% 
22% 
11% 
10% 
3% 
8% 

22% 
18% 
25% 
5% 
17% 
4% 
7% 

Tabel 5S De ontwikkeling van het percentage bevestigende antwoorden op de vraag of men i i 'hoog tempo' moet wericen in de jaren 1990-1993, 
tnaart 

1990 1991 1993 

landbouw en visserij 
indusbie 
bouwnijvertield 
handel en horeca 
transport en communcatie 
banken en verzekeringen 
overige dtenstveriening 

38% 
39% 
48% 
60% 
45% 
63% 
54% 

50% 
49% 
57% 
57% 
55% 
59% 
55% 

53% 
45% 
50% 
57% 
63% 
63% 
57% 

44% 
49% 
65% 
55% 
64% 
66% 
55% 
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Tabel S.6 De ontwikkeling van het percentege wericenden met een 'gebrekkige aansluiting van het weric bij optekliig/erearing' In de jaren 1990-
1993, uitgesplitst naar bedrijfstak 

1M0 1M1 1 9 ^ 1 ^ 

14% 30% 35% 
38% 37% 34% 
18% 18% 2 1 % 
36% 35% 36% 
42% 42% 4 1 % 
24% 23% 25% 
22% 22% 19% 

Tabel 5.7 De ontwikkeliig van het percentege wericenden dat 'eentonig weric' doet i i de jaren 1990-1993, uitgesplitst naar bedrijfstak 

1W0 1991 1 ^ 1993 

landbouw en visserij 1 1 % 6% 12% 10% 
industrie 14% 10% 13% 13% 
bouwnijvertiekl 9% 6% 7% 7% 
handel en horeca 1 1 % 6% 8% 7% 
b^nsport en communœatie 6% 8% 13% 14% 
banken en verzekeringen 6% 4% 6% 6% 

landbouw en visserij 
industrie 
bouwnijvertield 
handel en horeca 
transport en cximmunkiatte 
banken en verzekeringen 
overige dienstverteniig 

28% 
36% 
18% 
35% 
45% 
29% 
24% 

overige dtenstveriening 

Tréel5.a De ontwikkeliig 
bednjfstak 

8% 

van het 

1990 

5% 6% 

percentege wericenden met 'gebrekkige ontplooiiigsmogeipieden' vi 

1991 1992 

de jaren 

6% 

1990-1993, 

1993 

uitgespiitet naar 

landbouw en visser^ 
iidusbie 
bouwnijvertiekl 
handel en horeca 

banken en verzekeringen 
overige dtenstverieniig 

24% 
34% 
34% 
35% 
38% 
25% 
32% 

16% 29% 36% 
33% 36% 35% 
24% 36% 36% 
30% 28% 33% 
40% 4 1 % 42% 
2 1 % 22% 25% 
28% 28% 25% 


