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HET I,jERKVELD IMENS EN ARBEID' IN HET NIPG

Een van de gebíeden waarop de onderzoeksactiviteiten van het Nederlands
lnstituut voor Praeventieve Geneeskunde - TNO zich richten is de gezond-

heid van de mens in zijn arbeidssituatie. 0p de voorjaarsvergadering op

14 april 1976 van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfs-
geneeskunde, die in het NIPG werd gehouden, is door enkele medewerkers

gesproken over een tweetal projecten die momenteel in studie zijn op

dit gebied en werd ook een algemene uiteenzetting gegeven over de hoofd-
I ijnen bij het onderzoek op dît gebied.

Het is duidel ijk dat op dit zeer brede terrein steeds weer een keuze

moet lvorden gedaan, waardoor sommige onderwerpen meer aandacht krijgeñ
dan andere en ook bepaaìde activiteiten bewust achterwege worden gelaten
omdat andere instanties daarvoor beter geêquipeerd zijn. Naast de pro-
jectgroepen zijn binnen het NIPG ondersteuningsgroepen aanwezig die de

specifieke instrumentêtie voor het onderzoek verzorgen en binnen zekere

grenzen chemische analyses verrichten, en een groep die zorgt voor de

geautomatiseerde gegevensverwerkîng en de statistische analyse,
ln deze brochure is de tekst opgenomen van de drie voordrachten die op

l4 april werden gehouden en een korte samenvatting van ieder der pro-
jecten op het gebied van rMens en arbe¡dr die in'l 975 bij het NIPG in

uitvoering waren.

Dr M.J. Hartgerink,
d i recteu r
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HET Ì4,ERKVELD MENS EN ARBE ID B INNEN HET N IPG

Doel stel I ing

Bij het schrijven van een discussienota met betrekking tot het werk-
veldrMens en arbeidr is uitgegaan van de primaire doelstelling dat
onderzoek binnen dit werkveld moet leiden tot het beschermen en bevor-
deren van de gezondheid van de werkende mens. (onder gezondheid wordt
híerbij verstaan het optimaal functioneren naar subjectieve en objec-
tieve maatstaven van deze mens,) Deze gezondheid is de resultante van

het evenwicht tussen taak en werker en de omgeving waarin dit even:
wicht zich afspeelt. (Hierbij is van belang te merÌþreren dat de mate

van het risico dat bepaalde factoren voor deze gezondheid in zich ber-
gen, veelal bepaald wordt door anderen dan de werker zelf.) Het niveau
waarop het evenwicht zich afspeelt is afhankel ijk van het krachtenspel
tussen opdrachtgever en werker binnen de grenzen van het economisch

systeem. Het is duidel ijk dat de normen die door bovengenoemde rpar-

tijenr gehanteerd worden bepalend zijn voor de u¡teindel ijke gezond-

heid van de werker. Deze normen veranderen in de loop der tijden even-
als onder meer de leeftijd van de werker. Dit leidt ertoe dat onder-
zoek zich niet zal npeten beperken tot een bepaalde situatie op een be-
paald ogenbl ik, doch dat tevens rekening gehouden zal n¡oeten rrrorden

met de veranderingen die in de tijd optreden en de effecten van ge-

beurtenissen in een vroeg stadium op momenten later in de tijd.

Levensperioden van de mens

Men kan in de levensgeschiedenis van de mens grofweg vier perioden on-
derscheiden, perîoien die geleidel ijk of abrupt in el kaar overgaan.
Benoemen wij deze perioden, dan is er sprake van:

I periode van nog niet werken (school, jeugd-inval iditeit, jeugd-

we rkl ooshe i d )

I I periode van werken
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periode van tijdel ijk niet werken (vakantie, werkloosheid, ar-
beidsongeschîkthe¡d)

periode van definitief niet (meer) werken (pensionering, inval i-
diteit).

Het is duidelijk dat ll, lll en lV in elkaar kunrren overgaan en dat

men na een periode van tijdel ijk niet werken weer tot arbeiden kan be-

sluiten. De overgang van de ene periode in de andere kan geleidel ijk
of abrupt geschieden met of zonder voorbereiding. Uit een oogpunt van

hulpverlening zijn de problemen ('crisissituatie') die zich bij de ab-

rupte overgang van de ene in de andere situatie kunnen voordoen van

bel ang.

Werkveld rMens en arbeidl

Met betrekking tot het werkveldrlrlens en arbeidrkan men stellen dat

hierin niet alleen de gezondheid van de werkende mens maar ook die van

de mens in van arbeid afgeleide s¡tuaties bestudeerd wordt. Men zou

zich dan ook kunnen voorstellen dat de keus voor de velden van onder-

zoek mede bepaald wordt door de richtíng waarin men naar de arbeidende

mens kijkt, te weten:

1. de periode waarin, c.g. het moment waaroP, hij zich bevindt (nog

níet werken, werken, etc.)
2. de effecten van de ene periode op de gebeurtenissen in een latere

tijdsfase (economische crisis in 1930 op pensionering in 1976)

3. het ogenbl ik waarin de mens van de ene fase ín de andere overgaat

(school verlaten Ð werken)

4. persoonl ijke kenmerken van het individu met betrekking tot zijn
funct ioneren.

Arbeici en ar:beidsoorstandi gheden

Als wij ons nu beperken tot een poging een omschrijving te geven van

arbeid en arbeidsomstandigheden die invloed hebben op de werkende mens,
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dan kunnen wij de vol gende componenten onderschei den :

energeti sche belasting

belasting van het bewegings-
appa raat
andere mechanische vormen
van belasting
belasting van zintuigen en
centraal zenuwstel sel

perceptief mentale belasting

kl imatolog ische belast ing

toxicologische belast ing

s t ra I enbel ast i ng

organ i sator i sche bel ast i ng

psychosoc ial e bel asting

situatieve belasting

!s-dere-er:e!r j jy!ls
rl ichamel ijke zwaarte van het werkl
over de hele dag en in pieken gedurende
het arbeidsl even

'arbeidshoudingen' zoals zîtten, lopen,
staan, rughoud i ng

bijvoorbeeld tri I I ingen

zoals geluid in diverse kwal iteíten,
I icht, etc.
i nformat i everwerki ng, te nemen act i es
en terugkoppel ingen

temperatuur, vochtigheid, I uchtsnel heid,
stralende hitte
meer of minder gevaarl ijke stoffen,
stof, stank, etc.
ion i serend, ul trav iol et, etc.
gevolgen voor de mens van de wijze
waarop bijvoorbeeld de taak en de werk-
plek georganiseerd zijn, alsmede de ma-
nier waarop de informatiestroom hem
door de organ i sat ie heen bere i kt
rhoe worden het werk en de werkomstan-
digheden ervaren?' ; hiërarchische ver-
houdingen, intermensel ijke relaties
gevaren (veil igheid);
werkru imte

Deze omschrijving is mede gebaseerd op een opstell ing dîe gehanteerd

wordt door werkgroepen welke zich bezighouden met het nrodel bedrijfs-
gezondheidszorg. Men zal zich dîenen te real iseren dat dit overzicht
verder uitgewerkt zal npeten worden in dier voege, dat er onderscheid
gemaakt zal moeten lvorden in belasting van (orgaan)systemen respectie-
vel ijk belasting door uitwendige factoren.
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Wat is bekend enlof wordt onderzocht

De keuze van onderwerpen voor onderzoek uit bovenstaande opsomming kan

mede bepaald worden door het feit dat of aspecten reeds redelijk meet-

baar zijn en,/of andere onderzoekers zich op de bestudering hebben ge-

urorpen.

Het onderstaande overzicht geeft met betrekking tot beide aspecten

indicatie:

te meten of te schatten onderzoeksinstituut

energeli sche bel ast ing

bel ast i ng van het
beweg ingsapparaat

andere vormen van be-
Iasting (tril l ingen)

bel ast i ng van z i ntu i gen
en centraal zenuwstelsel

perceptief mentale be-
lasting
kl imatologische be-
lasting
toxicoìogische belas-
t ing

stra I enbel ast i ng

organisatorische be-
lasting
psychosociale belasting te schatten nergens systematisch

situatieve belasting te schatten Veil igheidsinst¡tuut
(N.8.: Bij het bovenstaande is uitgegaan van de situatie in Nederland)

te meten (hartslag,
zuurstofverbrui k, etc. )

te meten of te schatten
(Ui;v. multimomentop-
name of videorecording)

soms te meten, veelal
te schatten

te meten

soms te meten, meestal
te schatten

te meten

meestal te meten (hele
werkdag), personal
samp I i ng

te meten

te schêtten

NIPG, Coronel Lab.

in Nederland weinig
onderzoek verricht
('ruggenclub'?)

in Nederland weinig
onderzoek

NlPc, Philips, IMG

NIPG, lZF, IPO

NIPG, IMG

lMG, Coronel Lab.,
Med.Biol.Lab.

Petten, Phil ips, Ra-
diobiol.Lab. TNO

NIPG

åf!ertirser,
NIPG Nederlands lnstituut voor Praeventieve Geneeskunde
Coronel Lab. Coronel Laboratorium voor Arbeidshygiêne
IMG lnstituut voor Mil ieuhygiëne en Gezondheidstechniek

TNO

TNO
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tzF
tP0
Petten

lnstituut voor Zintuigfysiologie TNO
lnstituut voor Perceptie Onderzoek
Reactor Centrum Petten

Met hoden

Een verdere aanwijzing voor het richting geven aan onderzoek is gege-
ven in de bruikbaarheid van methoden en de kennis en belangstell ing
van onderzoekers. ln dit kader is de vraag belangrijk naar de gemeten

waarden van psycho-fysiologische en gedragswetenschappel ijke techníe-
ken. lmmers, wat wordt er gemeten, hoe betrouwbaar is de meting en wat
kan er met het meetresultaat gedaan worden. Een poging tot beantupor-
ding van deze vragen zou in een instituut waar psycho-fysiologisch ge-
schoolden, gedrags- c.q. organisatie-deskundigen en artsen bijeen zijn,
ondernomen kunnen worden.

Behoeftepei I ing

Definiëren van onderzoekvelden binnen het NlpG dient niet uitsluitend
te geschieden op basis van ideeën en verlangens van de medewerkers.
Behoeftepeiling bij anderen levert een I ijst van onderwerpen die on-
derzoek zouden behoeven. Het is duidel ijk dat hierbij de inbreng van

de zijde van bedrijfsgeneeskundigen groot is geweest,
Een poging tot groepering volgt hieronder (N,S.: hierbij worden ook

deel vragen aangegeven) .

I lnventarisering en standaardisering van meetmethoden ten behoeve

van onderzoek in het veld
A. meetwaarden psycho-fysiologische technieken

metabol i sme catechol ami nes

beteken is begrip spanningsgraad

B. meetwaarden gedragswetenschappel ijke technieken
inventariseren en coördineren van vragenl ijsten
ziekteverzuim-gedragsonderzoek, werk-mutatie onderzoek

C. methoden voor periodiek geneeskundig onderzoek
predictiewaarden van keuríngen
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I I Relatie van belastingsaspecten
- fysiek
- mentaal perceptief
- psychosociaal

lll lJerk-rusttijden
- etmaalsritme
- ochtend-,/avondmensen

- ploegendienst

- ve rnroe idhe id

lV Vofmgeving van de arbeid en de aanvaardbaarheid daarvan

- automat i ser i ng

- lopende band-arbeid

V Psychohyg i ëne

psychosomatische aspecten van de arbeidsbelasting zich onder an-

dere uitend in het ziekteverzuim

effecten vân sociaal beleid op gezondheid

effecten van reorganisatie c.q. bedrijfssluiting op gezondheid

psychohygiëne van het niet werken

drugs en industrie - alcohol

- geneesmiddelen

- hash, etc.

Vl Toxische stoffen en beroep

beroepsa namnese

predictieve waarde van bijvoorbeel d histamineproef

CARA en beroep

carcinogeniteit
mutageniteit

Vl I Capita selecta

- bevorderen van hygiëne in slachterijen
- trillingen
- hypokines ie
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- I awaa i en vegeta t i eve react i es

- belasting van de huid (ortho-ergische en al lergische react¡es)
- zin van barrier crêmes

Popul at ies

Behalve de keus van onderzoeksonderwerpen moeten ook nog de te onder-
zoeken populaties bepaald worden. Hierbij kan men denken aan:

oude ren

j eugd i gen

vrouwen

bu i ten I anders ;

of beroepsgroepen:

werkers in slachterijen
werkers in de bouw

I oodsen

verpl eegkund i gen

vl iegers.

Synthese

Bezien wij de binnen het NIPG beschikbare kennis en vaardigheden, dan

kunnen wij grofweg een indel ing maken in psycho-fysiologisch geschool-

den, gedrags- c.q, organisatie-deskund¡gen en artsen. Duidel ijk ont-
breken deskundigen op het gebied van tox¡cologie en stral ing.

Uit het overzícht van onderzoekingen naar arbeid en arbeidsomstandig-

heden komen al s betrekkel ijk onontgonnen gebieden naar voren:

belastíng van het bewegingsapparaat, perceptief mentale be-

lasting, organisatorische belasting, psychosociale belasting.
Uit de behoeftepeil îng komen de volgende groepen problemen naar voren:

standaardisering van meetmethoden, relatie van belastings-
aspecten, werk - rusttijden, automatisering en lopende band-

arbeid, psychohygiêne, toxische stoffen en beroep, capita
se I ecta .
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Gezien de nngel ijkheden binnen het NIPG en de noodzaak voor de eerst-
komende jaren een beleid uit te stippelen, waardoor zowel naar binnen

als naar buiten het instituut een eígen gez¡cht krijgt, zal een keuze

gemaakt dienen te worden. Het spreekt vanzelf dat het onderzoeksbeleid

van een ¡nstituut op basis van signalen uit de buitenwereld bijgesteld
c.q. herzien zal moeten uorden, doch als begin zal men gedurende lan-
gere tijd aan bepaalde onderwerpen íþeten vasthouden, waardoor conti-
nuîteit in de herkenbaarheid zal ontstaan. Bij het entameren van pro-
jecten zal men steeds dienen aan te geven welke de relatie is tot het

overeengekomen onderzoeksbeleid. Men dient zich echter te real iseren

dat het NIPG bovendien op beperkte schaal dienstverlenend zal moeten

optreden bij het oplossen van praktijkvragen, Dit zal kunnen geschie-

den hetzij door het zelf toepassen van besch¡kbare technieken, hetzÎj
door het verwijzen naar instanties of instituten die over de benodig-

de kennis en vaardigheid beschikken of door het beschikbaar stel len

van aanwezige kennis c.q, I iteratuur.

Voorstel

0p basis van het bovenstaande stel ik voor ons bìnnen het veld van

mens en arbeid gedurende de eerstkomende jaren in hoofdzaak te beper-

ken tot onderzoek naar:

l Relatie van belastingsaspecten zowel Ìndividueel al s met betrek-
kíng tot de organisatie van het systeem. ln hoofdzaak toegepast

op werk - rusttijden en problemen rond vormgeving van de arbeid,
waaronder êutomatisering en lopende band-arbeid,

2. Psychohygiêne met betrekking tot de arbeidende mens, dat wil zeg-

gen de effecten op de geestel ijke gezondheid van deze mens in

z ij n psych i sche en somat i sche aspecten.

Hiervoor is noodzakel ijk inventarisering, standaardisering en diagnos-

tische val idering van meetmethoden.

Dit onderzoek zal zich te allen tijde dienen te richten op de primaire



-9-

doelstell îng als vermeld in het begin van deze nota, te weten het be-
schermen en bevorderen van de gezondheid van de werkende mens in de

breedste zin.

H. Hool boom
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PERIODIEK ONDERZOEK FUNKTIONEREN (POF)

lnleiding

Het Periodiek 0nderzoek Funktioneren betreft gezondheid, werk en werk-

omstandigheden. Het onderstaande gaat over de ontwikkel ing van een me-

thode voor zulk onderzoek en over de huidige stand van zaken.

Eerst iets over de achtergrond. Uit publ ikaties bl ijkt dat het idee

van periodiek onderzoek al jaren în bedrijfsgeneeskundige kringen

leeft. iìond 1950 werd er over Algemeen Periodiek Onderzoek (RP0) ge-

sproken in zuiver medische termen, Niet iedereen was hier even enthou-

siast voor. Zo zou het rrendementr, opgevat als het aantal nieuw-ont-

dekte zíektegevallen, gering zijn en dit rendement zou nog verder da-

len bij elke volgende ronde van het onderzoek. Het APO zou bovendien

bij de onderzochten een ongefundeerd gevoel van veil igheid of gezond-

heid kunnen geven, en misschien zouden mensen hun klachten 'opsparen'
tot het onderzoek. Ook waren verscheidene bedrijfsartsen bezorgd om-

dat hun werk door het APO routinematig zou kunnen worden. De bezwaren

die indertijd tegen het APO aangevoerd werden zouden ook bij een POF

kunnen gelden, vandaar dat ze hier vermeld worden, Hoe dan ook, de in-
druk is, dat het APO geen grote vlucht qenomen heeft.
Toch npet de gedachte aan een of andere vorm van periodiek onderzoek

steeds zijn bl íjven leven. Burger stelde in 1968 dat het moeiì ijk
maar nodig zou zijn om de exakte en de meer sociologisch-psychologi-
sche zienswijzen te integreren. Vermoedel ijk spelen daar twee prak-

tische rnot¡even bij mee: de wens tot integratie van aktiviteiten (hoe

kan een bedrijfsarts samenwerken met een arbeidskundige, een psycho-

loog, een ergonoom, etc.) en - misschien - onvrede met een als frag-
mentarisch ervaren werkwijze.

ln elk geval heeft de N.V.A.B. zich tot het NIPG/TNO gewend met de

vraag of het mogelijk zou zijn een methode te ontwikkelen waarmee

periodiek inzicht kan worden verkregen in het funktioneren van
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individuele werknemers. Deze vraag is overgenomen en dit heeft geleid

tot de instell ing van een projekt waarin deze ontwikkel ing ter hand is

genomen.

lntentieverklaring

Het is steeds de bedoel ing geweest een praktisch bruikbare werkwijze

te leveren. Daarom is geregeld kontakt gehouden met een groep be-

drijfsartsent), Ook is er vanuit gegaan dat de methode niet op één be-

paald vakgebied geënt zou zijn. Het POF-projekt is daarom bemand met

vertegenwoordigers van verschil lende vakrichting"n2). Een verdere

overweging was dat zowel de werknemer als de werkgever en de bedrijfs-
geneeskundige gediend rnoeten kunnen zijn met de uitkomsten van het

POF. Dit kan toegelicht worden aan de hand van de ontwikkeling tot nu

toe en aan de huidige inhoud en procedure.

Loop van het onderzoek tot nu toe

ln de opdracht is vervat dat het funktioneren van individuele werk-

nemers in de meest uiteenlopende funkties en in wat voor organisatie

ook, zou Íìoeten kunnen worden benaderd' Daarom is het ontwerP voor de

methode beproefd en successievel ijk verbeterd in uiteenlopende soorten

arbeidsorganir"ties3), Schematisch kan de ontwikkel ing als volgt wor-

den voorgestel d:

De kontaktgroep van bedrijfsartsen bestond uit de heren Bult,
Hoolboom, Roelofs, Staatsen en De l,/ijnt.
Respektievel ijk een psycholoog, een socioloog, een werktuigbouw-
kundige en een maatschappel Îjk werker.

Tot nu toe (medio april 1976) 12 bedrijven: een machinefabriek,
een metaaìwarenfabriek, enkel e garagebedrijven, een konstruktie-
bedrijf, een betonfabriek, een sociale werkplaats, een winkel-
bedrijf, een bakkerij, een verffabriek en een veevoederfabriek'
Zowel produktie-, kantoor- al s buitendienst-werknemers werden in
het onderzoek betrokken.

1)

2)

3)



orÌëntatie
en I i tera-
tur.¡r leîdt
tot eerste
ontwerp

12-

toetsing aan de praktijk
i n I 2 bedr ij ven, verbeter i ng
van inhoud en procedure

1973

Bij de praktische
nen verschillende

1974 1975 1976

toepassing van de achtereenvolgende ontwerpen kun-

fasen worden onderscheiden.

werd ver-
l)

ln eers'te aanleg waren de vragen vooral: hoe komt het geheel over bij
de werknemers zelf, raorden de vragen begrepen, zijn de vragen rele-
vant enz zijn er geen onderwerpen verwaarloosd. Dit leidde tot aanpas-

s i ngen.

ln tweede instantie waren de kwesties: is de werkwijze van toepassing
op funkties die uîteenlopen naar inhoud en naar niveau. Daarom werd

in de betreffende bedrijven gestreefd naar de samenstell ing van
rsteekproeven' van zo heterogeen mogel ijke samenstell ing.

ln een derde fase werd gewerkt met steekproeven per afdel ing. De be-

langrijkste vraag hierbij was, of het mogel ijk zou zijn om problemen

die er bestaan tussen afdel ingen te beschrijven vanuit het gezíchts-
punt van elk van die afdel ingen.

Dit laatste bleek tot de nrogel ijkheden te behoren, daarom

volgens de werkwijze toegepast op een komplete organisatie

Praktische ervarîng met de POF-methode is
boven aangeeft, sinds eind l!/4 opgedaan.

legenheid geweest om meer dan eenmaal in
het periodiek karakter van het onderzoek

et, zoals het schema hier-
Hierbij is er nog geen ge-

één bedrijf te werken, Over

zijn geen ervaringsgegevens

l) Hierover wordt nu gerapporteerd.
tot nu toe zal worden gedaan aan
Onderzoek van de NVAB.

Een verslag over de ervaringen
de Commissie l,Jetenschappel ijk
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voorhanden, als gevolg van praktische beperkingenl).
Gegeven deze beperking kan echter wel worden ingegaan op de inhoud en

de procedure zoals d¡e tot dit moment ontwikkeld zijn.

I n houd

Het onderzoek betreft, globaal aangeduîd, de gezondheid, het werk en

de werkomstandîgheden (zie overzicht volgende bladzijde). llat betreft
de gezondheid is de opzet zowel te meten (de biometrie) als te vragen

(de vragenl ijst 'ervaren gezondheidt). t/at betreft werk en werkomstan-

digheden wordt een groot aantal facetten aan de orde gesteld omdat

(zie voren) de methode bruikbaar Íìoet zijn voor uiteenlopende funkties
in allerlei soorten organisaties. Verder: of een aspekt dat voor een

funktie relevant is, voor degene die deze funktie vervult goed, aan-

vaardbaar of slecht is, dat is in vele gevallen niet door een ander

vast te stel len. Vandaar dat buiten de zuiver beschrijvende gezichts-
punten (zoals opleiding) ook steeds naar een waardering van elk aspekt

gevraagd wordt (bijv. naast 'hoe vaak npet U tillen?took: theeft U

moeite met tillen?').
Vraagt men aan werknemers wat zij goed of slecht aan hun werk vinden,

dan kunnen de meest uíteenlopende zaken belangrijk bl ijken: de zelf-
standigheid, de omgang met mensen, teveel inspanning of juist te wei-

nig inspanning, en zo voort. De vraag naar het funktioneren omvat dus

meer dan in een eventueel aanrvezige funktie-omschrijving staat.
Verder is er geen natuurl ijke grens waar het onderwerp 'funktioneren'
ophoudt. De besteding van de vrije tijd zou bijvoorbeeld van belang

kunnen zijn in verband met eventuele vermoeidheíd (en belastbaarheid);

iemands levensgeschiedenis en wereldbeschouwing zijn van be'lang bij
iemands houding ten opzichte van zijn werk. Er moet echter een grens

getrokken worden. ln het POF-onderzoek is het onderwerp rfunktionerenl

0m de gedachten vrat betreft de períodiciteit te bepalen: een
vierjaarl ijks onderzoek I ijkt haalbaar, voor een bedrijf als ge-
heel. Voor sommige groepen (jongeren, nieuwel ingen, werknemers
boven de 50 jaar) zou de frekwentie hoger kunnen worden gekozen.

1)



BIOMETRIE

I eng te
gew i cht
B roca
bloeddruk
longfunktie
visus
a ud i osc reen i ng
Hb

bezinking
albuminurie
redukt i e
ECG

Minnesota risiko

+

oordeel van de
bedrijfsgenees-
kund ige over
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beperkt tot het werk en alles wat daar direkt mee te maken heeft: er
wordt gepeild naar invloeden van het privé-leven op het werk en an-
dersom, maar verder wordt níet gegaan.

Aan het overzicht van onderwerpen kan nog iets worden toegevoegd. De

oorspronkel ijke opzet was, iedereen dezelfde verzamel ing vragen voor

te leggen. ln de praktijk bleek dat niet vol te houden, vandaar dat er
enkele vragen zijn die al leen aan leÌdinggevenden uorden gesteld. Ver-
der kan het zijn dat de lezer bepaalde onderwerpen mist, maar in ach-

tereenvolgende bedrijven is de vragenl ijst aan de hand van de opgedane

ervari ngen bi j gewerkt.

Verder is onder het hoofdrbiometrier het oordeel van de bedrijfsarts
vermeld met betrekking tot de algemene gezondheidstoestand en de even-

tuele aanwezigheid van aandoeningen of afwijkingen, dit omdat echt

diagnostisch onderzoek in aansluit¡ng op het POF mogel ijk nroet zijn,
als de bevindingen daar aanlelding toe geven,

overigens rnprdt de taakvervul ling gezien vanuit tr,ree gezichtspunten:

vanuit het individu en vanuit de werkgever. Vanuit elk van die ge-

zichtspunten wordt verder onderscheiden naar de zakel ijke en de meer

persoonl ijke kant van het werk. Aan de individuele werknemer worden

uiteindel ijk vragen gesteld als: rHoe goed vindt U zelf dat Uw werk

loopt?t en ttZit U al met al goed met Uw werk?'. Overeenkomst¡ge vragen

worden met betrekking tot die individuele werknemer gesteld aan het

bedrijf, in de persoon van de direkte chef.

Overigens lvordt ook een beperkt aantal gegevens verzameld over de or-
ganisatie, met als doel de individuele gegevens te kunnen plaatsen.

Verder: waar het wensel ijk en mogel ijk is kunnen ziekteverzuimcijfers
up rden vergaa rd .

P rocedu re

tlat betreft de procedure kan een onderscheid gemaakt worden tussen het
rveldwerkr (het handelen met de vragenl ijsten en de biometrie) en het

handelen met de uitkomsten van het onderzoek.
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t'rat het eerste betreft: voorop moet staan dat deelname vrijwill ig is

en dat van bedrijfszijde geen pressie op de werknemers uitgeoefend mag

worden. Dit brengt mee dat degene die het veldwerk uitvoert zelf in

kontakt treedt met alle werknemers afzonderl íjk en dat zij hun besl is-
sing al of niet deel te nemen direkt mededelen, zonder tussenkomst van

het bedrijf. De vrijwilligheid brengt ook mee, dat aanvaard moet wor-

den dat sonmigen niet aan alle onderdelen van het onderzoek deelnemen

(bijvoorbeeld een weígering om aan de biometrie mee te doen romdat dit
de kans op een vaste aanstel I i ng zou verkl e i nen' ) .

Een mogel ijke volgorde van onderzoekshandel ingen is:
1. het in ontvangst nemen van een toezegging of weigering tot deel-

nemen;

2. uitgifte van de schriftel ijke vragenl ijst plus een afspraak om

deze in te leveren bij het interview;

3. interview;
4. biometrie.
De volgorde is niet helemaal wi I lekeurig: zo kunnen voorafgaand aan

het interview onvolkomenheden in het schriftel ijk gedeelte worden

rechtgezet en verder kunnen de gegevens op deze rnan¡er bijtijds in het

bezit van de bedrijfsarts komen.

Met betrekking tot het handelen met de uitkomsten van het onderzoek:

de gegevens bieden verschil lende mogel ijkheden.

lndividueel kunnen bij het intervíew persoonì ijke niet-medische pro-

blemen naar voren komen, waarvoor de geÎnterviewde enige vorm van hulp

wenst. De interviewer moet daarom beschikken over een overzicht van

hulpverlenende instanties ter plaatse (de 'sociale kaart'), zodat hij
in staat ¡s om met beleid de weg te wijzen of eventueel te bemiddelen.

t'/at betreft de uitkomsten van de biometrie is het gewenst dat de werk-

nemers persoonl ijk op de hoogte worden gesteld van de uitkomst, met

d¡en verstande dat gewezen lvordt op de beperkingen die aan deze bio-

metrie kleven. Verder kan de bedrijfsgeneeskundige op grond van de ge-

gevens besl issen om sommigen uit te nodigen voor een nader gesprek of
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onderzoek. Daarnaast kunnen de gegevens per individu en per aspekt

door de BGD worden vastgelegd. Dat zou kunnen gebeuren in overzichte-
I ijke profielen per werknemer die, bij periodiek onderzoek, vergeleken

kunnen worden met de voorafgaande ronde.

Het PoF is individu-9ericht, maar het levert gegevens op die, mits

zorgvuldig verwerkt, ook voor het bedrijf en het personeel van belang

kunnen zijn. Veel werknemers hebben wel eens te nBken gehâd met onder-

zoek of enquêtes. Doorgaans krijgen zij daarvan de resultaten niet
onder ogen. Dat geeft wantrouwen, want de vraag is danrwat ze ermee

doenr ,

Ook ondernemingen schijnen deze onderzoekspraktijk moe te .i¡nl ). Hrn

argument is meer rwat kopen we ervoor?r.

Het is daarom geen beleefd gebaar, maar een noodzaak voor een perio-
diek bedoeld onderzoek om de algemene uitkomsten aan het bedrijf aan

te bieden, en wel zó dat deze voor iedereen in dat bedrijf in beginsel

toegankel ijk zijn. Met 'algemeenr is hier bedoeld, dat een dergel íjk
verslag gaat over groepen van werknemers, waarbij de individuen al s

bron van informatie niet herkenbaar zijn.
Bij het verslag aan het bedrijf kunnen verschillende wijzen van groe-

peren worden gekozen (zie volgende bladzijde).
Aangezr'en de gegevens individueel zijn, kunnen deze op elke gewenste

wijze worden samengenomen. Voor de hand I iggende wijzen van aggregeren

zijn: afdel ingen, funktie- en leeftijdsgroepen, werkplekken en segmen-

ten van het produktieproces.

0p deze wijze kunnen de gegevens ook een kollektief nut hebben, bij-
voorbeeld als aanvul lende gegevens voor het personeelsbeleid, de taak-

verdel i ng of ergonomi sche verbeter i ngen.

Een krantenber i cht mel dde, dat
mondgebied weigert verder deel
derzoekingen van de Groningse
1976).

een aantal bedrijven in het Eems-
te nemen aan ongekoördineerde on-

Universiteit (Volkskrant, 10 apriì

1)
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Meningen en metingen

Terug van het rapport naar de gegevens. lJat voor waarde hebben deze?

Afgezien van de biometrie levert het onderzoek subjektieve gegevens,

namel ijk de opvattingen van de werknemers. l,/ie daar bezwaar tegen

heeft kan bedenken dat mensen handelen oP grond van de situatie zoals

zij die zien en niet op grond van de situatÌe rzoals die isr. Los van

filosofische problemen met het laatste kan het zin hebben de menselij-

ke kijk op het werk te onderzoeken:

- als aanleiding om totthardere'metingen over te gaan en daarmee

de mensel ijke opvattingen te verifiëren' te sPecificeren of te

korr igeren, êî

- verder om de betekenis van 'objektiever gegevens beter te be-

grÌjpen.
Beide benaderingen kunnen dus goed samengaan.

Overigens wordt de braarde van de uitkomsten vooral bepaald door de

gegevens per
we r kneme r
over het
hele bedrijf

gegevens
per I eef-
tijdsgroep
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procedure, door de positie van degenen die het onderzoek uitvoeren en

door het vertrouwen dat door de onderzochte populatie gesteld kan wor-
den in het fatsoenl ijk gebruik van de gegevens. praktisch betekent dit
dat alleen globale resultaten mogen uprden teruggemeld aan het bedríjf,
dat degenen die het onderzoek uitvoeren onafhankel ijk zijn van het be-
drijf en dat de îndividuele gegevens vertrouwel ijk behandeld worden.
Dit z¡jn enkele van de voorwaarden die bij de introduktie van het on-
derzoek in een bedrijf niet voldoende benadrukt kunnen worden.

VJie kunnen belang bij P0F hebben?

Eerder werden nptieven aangegeven waarom personen of organisaties mis-
schien niet aan onderzoek zouden wíllen deelnemen. l./el licht zijn er
ook redenen waarom ze een onderzoek als POF wèl zouden willen. Nemen

we als partijen de werknemer, de werkgever en andere betrokkenen zo-
als de bedrÍjfsarts, personeelsfunktionaris en maatschappel ijk werker.

V,/at betreft de werknemers: velen stellen een regelmatige check door

de BGD op prijs, anderen vinden het onbevredîgend dat zij alleen bij
hun soll icitatíe gekeurd worden en sornmigen zijn afgunstig ten aanzien
van de managerskeuringen ('h/aarom zij wèl en wij niet?'). Verder wordt
onderzoek vaak op prijs gesteld om de werksituatie te verhelderen of,
mogel ijk, van een interviewer een steuntje in de rug te krijgen bij
p rob I emen .

l,lat betreft de werkgever, deze kan er mee gediend zijn om periodiek
een overzicht te krijgen van de opvattingen die er leven en van de

aard en samenhang van problemen op de werkplek. Het rapport kan hem

dienen als evaluatie van het gevoerde beleid en als aanwijzing voor de

wensel ijkheid van beleidsvoornemens (bijvoorbeeld een plan voor taak-
verruiming of voor werkoverleg: schort het daar wel aan? wil men dat?).

l'/a t bet ref t de

t i sch gegevens

basis voor het

andere betrokkenen, deze krijgen met het POF systema-

over werk en werkomstandÍgheden en daarmee een betere

eigen handelen. De gegevens kunnen ook nut hebben voor
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het waarderen van maatregelen die eerder door hen genomen zÍjn'

Deze mogel ijke motieven worden met voorbehoud genoemd' maar als PoF

werkel ijk operationeel rnoet worden, zullen alle drie de partijen

(werknemers, werkgever en de over¡ge betrokkenen) er hun eigen belang

i n rnoeten hebben.

Verdere ontwi kkel i ngen

ln de procedure tot nu toe speelt het intervíew een beìangrijke rol.

Dat I igt voor de hand, omdat het interview een betere bron van infor-

matie is dan de schriftel ijke vragenl ijst' Maar, een interview van

- stel - een uur is duur en in een bedrijf van flinke omvang is het

onhaal baar iedereen te int"rui"""nl).
De onderdelen 'ervaren gezondheid' en 'biometrie' van het PoF zijn in

beginsel geschikt om te screenen. Net zo rnoet voor het onderwerP

twerkr deze nrogel ijkheid uprden geopend, maar zo ver is het nu nog

niet. Het moet mogel ijk zijn om uit de inventariserende vragen die tot

nu toe gebru¡kt zijn, een empirische vragenl ijst af te leiden die

schriftelijk kan worden afgenomen en waarvan de uitkomst dÍent om te

besl issen of een bepaalde werknemer voor een nader intervieu, Ípet wor-

den opgeroepen of niet. Als dit slaagt, beschikt men over een plooi-

baar geheel waaruit, afhankeì ijk van de lokale wensen en mogel ijkheden,

een keuze gedaan kan worden. De procedure kan dan variëren van uitslui-

tend schríftel ijk tot het vol ledige programma.

Een andere vraag is wie het PoF zaì gaan uitvoeren. Gedacht wordt aan

een hulpkracht, die aan de BGD verbonden is. Zijn of haar vereiste

kwal if ikaties zijn rrog niet precies aan te geven, maar verÍìoedel ijk
zal het iemand van hoger beroepsonderwijs-niveau moeten zijn. Verder

zal deze funktionarÍs een behoorl ijke instruktie en ervaring nneten

krijgen in het hanteren van de methode en die methode zal op enige

ln een bedrijf van 2.000 man

gesprekken per dag kan doen,
stant in touw moeten zijn om

zouden, als één interviewer vier
er 23 interviewers een maand kon-
iedereen af te werken.

l)
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manier beschermd moeten zijn, bijvoorbeeld door een copyright. D¡t
laatste niet om misbruik tegen te gaan, maar om een gestandaardiseerd
gebruik te verzekeren. Het belang daarvan, al is het toekomstmuziek,
ligt in de nogelijkheid om gegevens over de tijd en over bedrijveri te
vergel ijken.

C. R. de t^r¡ nterl )

l, l.s.m. A. D¡jkstra, M.P. van der Grinten en M.J.Th. Schlatmann.
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MENSEL I J KE STUUR- EN REGELTAKEN

De onderzoekswerkzaamheden van het Projekt rMensel ijke stuur- en re-

geltakentliggeneveneens op het terre¡n van de gezondheid van de mens

in de arbeidssituatie. ln het bijzonder is de interesse van deze pro-

jektgroep gericht op de vraag welke faktoren in de taak, de arbeids-

taak, en in de taakomstandigheden al dan niet en in welke mate een

bijdrage leveren aan de menswaardigheid van die arbeidssituatie. Hier-

mee is bedoeld, anders geformuleerd, dat de vraag naar faktoren in

taak en-taakomstandigheden v',elke bepalend zijn voor de behoefte van de

arbeidende mens bevrediging te vínden in ziin of haar werk en werkom-

geving, faktoren die derhalve - zeker op lange termijn - van invloed

zijn op de Iichamelijke en geestelijke gezondheid, dat deze vraag cen-

traal staat in het onderzoek van de werkgroep rMensel ijke stuur- en

regel takenr .

Zoals de naam'Stuur- en regeltaken'reeds aangeeft, is deze vraag-

stell ing gericht op een specifiek soort taken; een taak-soort waarvoor

de onderzoeksbelangstell ing al sinds 1970 een vaste plaats binnen het

N I PG heeft gekregen.

Allereerst willen we nu een schets geven van de arbeidssituaties uraar

onze belangstell ing naar u¡tgaat, vervolgens in het kort de algemene

onderzoeksopzet beschrijven, om daarna een enkel punt hieruit nader

toe te I ichten,

De ontwikkel ing van stuur- en regeltaken hangt ten nauv'rste samen met

technologische en ekonomische ontwi kkel ingen in de afgeloPen decennia.

Voor een aantal onder andere industriêle arbeidsplaatsen hebben deze

gebeurtenissen geleid tot nieuwe vormen van produktie-gebonden arbeid.

Ontstaan zijn arbeidsvormen waarbij het aksent verschoven is van de

meer fysÎeke, notorische aktiv¡teiten naar meer mentaal gerichte be-

zigheden, van arbeids - kracht maal verplaatsing - verrichtende naar

i nformat i e-verwerkende taken,
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Zien we bij gemechaniseerde industriële produktie een nog veelal be-

nodigd direkt - visueel en manueel - kontakt tussen mens, machinaal

hulpmiddel en produkt, bij wat we benoemen als geautomatiseerde pro-
duktievormen is er doorgaans sprake van een kompleks van machines en

hulpmiddelen waarvan de kontrole en bediening op afstand geschieden,

Bij de ol ieraffinader¡j, bij de elektriciteirscentrale om enkele ge-

dachtenbepalende voorbeelden te noemen, treffen we in het rveldr door-
gaans alleen maar onderhoudspersoneel aan: de kontrole op en de ingre-
pen in het aldaar zich afspelende procesgebeuren vinden plaats in een

op afstand gelegentmeet- en regelkamer'.
Ten einde deze processen op de gewenste wijze te kunnen doen verlopen,
zijn op vele plaatsen in de keten van procesgebeurtenissen meetinstru-
menten aangebracht waarvan de gegevens - in feite rtoestands-t en

rstofgroothedenr zoals temperaturen, drukken, zuurgraad en stofkonsen-
traties - worden doorgezonden naar de meet- en regelkamer alwaar deze

informatie door middel van meters, lampen, schrijvers en dergel ijke
voor de taakuitvoerder, algemeen operator genoemd, in beeld raorden ge-

bracht.

De operator nu heeft kennis over het totale procesgebeuren, de eerdere

en nab¡je toekomst-ontwikkel ingen, de gebruikte (grond)stoffen en

technische hulpmiddelen. Hij zal - het betreft vrijwel alleen mannen -
dan ook dienen te beoordelen op grond hiervan of een bepaalde aktuele

situatie, zijnde de verzamel ing van procesmeetgegevens op dat moment,

redenen geeft tot ingrijpen in het procesgebeuren om wille van de vei-
I igheid van mensen, apparatuur en verontreiniging van het mi I ieu.

Een andere vorm van informatie waarmee de operator rekening moet hou-

den zijn de eisen gesteld aan de procesvoering door de bedrijfsleiding.
Dit zijn meestal eisen ten aanzien van kurantiteit en kwaliteit van de

produkten, een en ander binnen grenzen van veil igheíds-, technische en

financiële aard.

Deze gegevens tezamen, in feite dus de aktuele en de gewenste toestand,

kunnen aanleiding geven tot ¡ngrepen in het procesgebeuren.

Van deze ingrepen willen we hier alleen vermelden dat bij de verschil-
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lende technische systemen, afhankel ijk van de zelfwerkzaamheid van het

systeem, deze ingrepen dan wel op een geautomatiseerde wijze tot stand

komen dan wel door de operator zelf worden uitgevoerd. ls het systeem

hoog-geautomatiseerd dan krijgt de taak een sterk bewakingskarakter;

het mensel ijk ingrijpen zal slechts plaatsvinden indien de automaat

het laat afweten en zal verder gericht zijn op die aspekten van het

procesgebeuren die om technische en/of ekonomische redenen niet geau-

tomatiseerd konden worden. Bij lager geautomatiseerde technische sys-

temen worden de ingrepen meer door de mens zelf uitgevoerd; de voor-

naamste twee aktiviteiten bij deze vorm van industriële produkt¡e, te
weten:

1. het voorkomen van storingen, en

2. het minimal iseren van het effekt van een opgetreden storing
zijn dan belangrijke aspekten van de taakhandel ingen van de operator.
De taak van de operator wordt, zo zien we, mede bepaald door de auto-

matiseringsgraad van het betreffende systeem, Andere technisch systeem

faktoren die een rol spelen bij de keuze welke handelingen door de

automaat en welke door de mens worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld:
- de snelheid van de procesvoering,

- de kompleksiteit van het technisch systeem, €ñ

- de grootte van het systeem.

Hiermee zij in het kort een schets gegeven van één groeP van faktoren,

technisch systeem faktoren, en van enkele aspekten van de gevolgen van

deze technisch systeem kenmerken voor de taakstruktuur van de oPerator.

Als tweede belangrijke bron van vormgevende invloeden op de operator-

taak dient het sociaal systeem genoemd te worden. lmmers, bij een ge-

geven technisch systeem heeft de organisatie, het bedrij f, zekere

vrijheden ten aanzien van de konkrete invull ing van de mensel ijke werk-

zaamheden: de uit te voeren aktiviteiten kunnen worden verdeeld over

een groep van operators, elk met een eigen min of meer vast takenpak-

ket; tijdens opleiding en in formele procedures kan uorden vastgelegd

hoe te handelen bij bepaalde zich voordoende situaties; werkroosters
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voor de doorgaans gebezigde vol-kontinu dienst worden opgesteld; het
management heeft een bepaalde stijl van leiding geven. Kortom, ook het

sociaal systeem heeft een belangrijk rpdellerend effekt op de operator-
taakstruktuur en dus ook op de gevolgen die deze daarvan ondervindt
ten aanzien van zijn geestel ijk en I ichamel ijk welbevinden.

Ter afsluiting van deze stuur- en regeltaak-typering willen ure nog op-

merken dat ook bij technologisch geavanceerde systemen er steeds een

zekere kans blijft bestaan op het zich voordoen van eerder niet opge-

treden, van niet-voorspeìbare en derhalve vooraf niet programmeerbare

storíngssituâties. De vaak om ekonom¡sche redenen komplekse proces-

voering, met een variëteit van eind- en halfprodukten, is hier mede

debet aan.

Het adekwaat en dikwijls snel rþeten ingrijpen bij storingen ter voor-

koming van schade aan mensen, apparatuur en milieu, de mogelijke ren-

dementseffekten van een minder juiste ingreep, brengen ook bij hoog-

geautomatiseerde systemen een grote verantrcordelijkheíd voor de taak-

uitvoerder met zich mee. Dat operators zich hiervan sterk bewust kun-

nen zíjn, mag spreken uit het voorbeeld van de in de ogen van de be-

drijfsleiding zeer zeker bekwame oper¿¡tor die op een gegeven monent

ontslag nam omdat, zoals hij zei, hij nog steeds de gevolgen ondervond

van het door een onjuiste ingreep rdownr hebben laten gaan van het

systeem, hetgeen toen overigens tslechts' een stoPzettíng van de pro-

duktie veroorzaakte.

Tenslotte nog dit: we zijn wat eenzijdig geweest in de voorbeelden van

plaatsen waar r.re dit soort taken aantreffen. Naast de (chemische) pro-

cesindustrie en energie-opwekking vinden we stuur- en regeltaken even-

eens in transport en verladingssystemen. De besturing van Uw auto kan

gezien worden als een stuur- en regeltaak in een laag-geautomatiseerd

systeem, de besturing van een Douglas DC-I0 passagiersvl iegtuig kan

een stuur- en regeltaak in een hoog-geautomatiseerd systeern zijn. An-

dere voorbeelden van stuur- en regel taken zijn: de luchtverkeerslei-
ding en de treindienstleiding.
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Onderzoek naar stuur- en regeltaken is tot nu toe vooral gericht ge-

weest op de kapaciteiten van de taakuitvoerders met betrekking tot het

verwerken van informatie over het procesgebeuren.

Kernvragen hierin waren onder andere welke informatie moet worden ge-

presenteerd en hoe nþet deze aan de oPerator worden aangeboden.

Minder onderzoek is er verricht naar hoe deze taken aangePast kunnen

worden êan de behoeften van de taakuitvoerders. 0p de al eerder ge-

steìde vraag naar welke faktoren in de taak en in de organisatie kun-

nen leiden tot een meer of minder evenwichtige tâakverdel ing tussen

mens en machine, faktoren die een positieve of negatíeve invloed heb-

ben op het welzijn en de gezondheid van de operator, op deze vraag is

in de I iteratuur geen duidel ijk antwoord te vinden.

ln feite is dit dan ook de doelstelling van dit onderzoek: het vinden

van kondities met betrekking tot de taak, het individu en het sociaal

systeem waaronder stuur- en regel taken optimaal kunnen worden vervuld.
Als kriterium voor optimal isering geldt dan het welzijn van de taak-

uitvoerder; de zojuist genoemde punten - in feite effektivite¡ts- en

efficiency-aspekten van de taakuitvoering - worden beschouwd onderge-

schikt te zijn hieraan.

0m deze faktoren nu op het spoor te komen willen we een vergel Îjkend

onderzoek bij een minimum van 25 van deze taken gaan uitvoeren.
VJe veronderstel len daarbij dat er in dit schijnbaar nogal heterogene

geheel van taken een aantal algemene dimensies is aan te treffen die

de onderl inge vergel ijking mogel ijk moeten maken. tr',e nìoeten dan ook

over deze dimensies-metende instrumenten beschikken, meetinstrumenten

die tevens een ondersche¡d noeten kunnen maken tussen de verschillende
taken. lmmers we wîl len verschil len in welzijn bij taakuitvoerders van

de verschi I lende taken kunnen toeschrijven aan verschi I len tussen die

ta ken .

Een en ander noodzaakt ons een dergel ijk onderzoek in twee fasen uit
te voeren.

ln de eerste fase, het pilotonderzoek, werd nagegaan of de gekozen en

ontwikkelde meetinstrumenten bij de verschil lende taken bruikbaar zijn.
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Dit gedeelte van het onderzoek is i.n september 1975 afgesloten. Aan de
hand van de bevindingen hie¡6¡; opgedaan - een viertal stuur- en regel-
taken werd onderzocht - bleek dat de gehanteerde meetinstrumenten in
principe geschikt zijn om het hoofdonderzoek uit te voeren,
0p het ogenbl ik bev¡ndt het projekt zich în een overgansfase: de erva-
ringen opgedaan in het hoofdonderzoek leiden tot enkele verdiepíngen
en uitbreidingen en tevens zijn we bezig een 25-tal bedrijven voor dit
onderzoek te interesseren.
De hierna volgende groepen vên gegevens worden dan bij deze taken ver-
zameld.

l. Iggbli:çh_:y:lggq_Sgggyg!:. Hiervan wordt een aantal objektieve
kenmerken vastgesteld. Al eerder is geduid op bijvoorbeeld de in-
vloed van de automatiseringsgraad op de taakstruktuur van de ope-
rator, de snelheid van de procesvoering e.d.
Deze groep van faktoren is overigens een van de punten waaraan op
dit moment een verdere uitbreiding wordt gegeven.

I_"g!:Sgggyg¡9. Ook hier wordt een aantal objektieve te noemen

kenmerken vastgesteld, Naast een formele taakomschrijving wordt
het uitvoerdersgedrag (video) geobserveerd en gel ijkrijdig wordt
het elektrocardiogram van de operêtor geregistreerd. Ook wordt er
naar subjektieve taakaspekten gekeken. Aan de hand van vragen-
I ijsten trachten we inzicht te verkrijgen in de subjektieve taak-
beìeving en taakbeschrijving van operators.

!gg.iCgl._:y:!gg[_ggsgyg¡3. 0ok ten aanzien van de organisatie, het
bedrijf, maken we onderscheid tussen een aantal min of meer ob-
jektief vaststelbare gegevens zoals de ploeg- en afdel íngsstruk-
tuur, de organisêtie êls geheel, de wijze waarop leiding gegeven

wordt, anderzijds vragen we ook hier weer naar de subjektieve be-
leving en waardering hiervan.

Qegsyfl:-qg!-Þe!t9!tsi.!s_!9!_¡e!_we!=jiI_el_EcLÞeyildel. Van de

bij de voorgaande punten genoemde zaken gaan we dan in dit

2.

4.

3.
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vergel ijkende onderzoek na hoe groot de direkte of indirekte in-

vloed is op het welzijn en de gezondheíd van de oPerator.

Ten behoeve hiervan informeren we door middel van vragenl ijsten

bijvoorbeeld naar de tevredenheid van de oPerator met de verschil-

lende aspekten van zijn werk; arbeidssatisfaktie als taak-gerela-

teerd wel z ijnsgegeven.

Daarnaast trachten we ook een aantâl niet direkt aan de taak ge-

relateerde welzijnsaspekten vast te stellen. Tevens worden de

ziekteverzuimgegevenã bij de personeelsafdel ing opgevraagd, meer

specifiek medische gegevens worden verkregen door middel van vra-

gen dienaangaande aan de taakuitvoerders en van de bedrijfsgenees-

kundige dienst.

5. þllfglg:S9ggyg!:. Aangezien we geÎnteresseerd zijn in welke ver-

schillen in de gezondheid en het welzijn van taakuitvoerders wor-

den veroorzaakt door de door deze mensen uitgevoerde taken, moe-

ten hre nagaan of die verschillen niet veroorzaakt uprden door de

personen die deze taken uitvoeren. Daartoe wordt een aantal ach-

tergrondgegevens oPgenomen, bijvoorbeeld leeftijd' opleidíng en er-

varing met het betreffende systeem, alsmede een aantal persoonlijk-

heidsgegevens, bi jvoorbeel d i ntel I i gent i e en Prestat ¡ e-rpt ivat i e.

Over het algemeen, zo bleek uit het vooronderzoek, was er vrijwel

geen sprake van invloed van deze gegevens op de welzijnsgegevens.

Voor het hoofdonderzoek menen we dan ook met minder kontrole-
gegevens te kunnen volstaan.

Het aspekt dat we hier nog nader willen toelichten betreft het bepalen

van een maat voor taak-zwaarte' Zoals in het begin als opgemerkt, ligt
het aksent in deze tâken op het opnemen, het verwerken van informatie,

het nemen van beslissingen op grond hiervan en het uitvoering geven

hieraan. Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat een fy-
sieke belastingskomponent ¡n veel mindere mate een rol speelt in deze

taken; onze aandacht is dan ook gericht op die ínfornptieverwerking,
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op mentale belastingsaspekten van deze taken. Het grote probleem is
hier hoe een schatting te maken van de zwaarte van deze komplekse in-
formatíeverwerkende bezigheden voor de operator,
Ter benaderíng hiervan maken we ânaloog aan de belastingsbepal ing bij
fysieke arbeîd een onderscheid tussen uitwendige en funktionele belas-
t ing.

Uitwendige belasting, daaronder verstaan we de príkkels uit de omge-

ving die op het individu inwerken; bij deze taken onder andere de in-
formatie die door middel van de meters en lampen aan de operator wordt
geP resen tee rd .

Funktionele belasting is de reaktie van het individu op de uitwendige
belasting; een reaktie die kan worden waargenomen in het gedrag en ¡n
fysiologische gebeurtenissen. Bij fysieke belastingsbepal ingen kan ge-

bruik gemaakt worden van de zogenaamde fietsergometer. De uitwendige
belasting kan worden ingesteld, de hoeveelheid energie die het fiet-
sende ¡ndivídu nnet produceren; voor de funktionele belasting kan on-

der meer de hartslagfrekwentie worden vastgesteld. Als dit soort rela-
ties is bepaald dan kunnen aan de hand van metingen ten aanzien van

funktionele belasting in andere taaksituaties uitspraken gedaan worden

over de daarbij behorende uîtwendige belast!ng.

Zo reenvoudigr I íggen de zaken bij de mentale belastingsschattingen
echter niet. De uitwendige belasting, de informatie die de operator

moet verwerken, is in de praktijksituaties waarin wij ons begeven

veelal niet exact of zeer nneil ijk te kwantificeren.
Eén bepaald procesgebeuren kan bij verschil lende technische systemen

en onder verschillende situaties bij eenzelfde systeem een totaal an-

dere betekenis voor de operator hebben.

l,rat betreft de funktionele belasting: in de experimenteel psychologi-

sche literatuur komen we de laatste jaren nogal eens de bevinding te-
gen dat bepaalde hartslag-gegevens - het betreft met name de hartslag-
variabil iteit, de spreiding in de zogenaamde R-R intervallen - op een

bepaalde wijze veranderen bij toenemende mentale (lees in feite u¡t-
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wendige) belasting. Een dergel ijk gegeven I ijkt wel weer bruikbaar als

universele maat, dat wil zeggen geldig voor meerdere taken, voor funk-

tíonele belasting. Dit gegeven dient wel met de nodige voorzichtigheid

te worden geÎnterpreteerd, omdat de bevindingen vanuit de streng ge-

kontroleerde laboratorium-situatie niet zonder meer naar de praktijk
zijn over te plaatsen.

Nog meer informatie over de funktionele belastingszijde verkrijgt men

wanneer ook het gedrag van de operator in de beschouwingen opgenomen

wordt, ln de afgelopen jaren is door het NIPG een gedragsobservatie-

systeem ontwikkeld dat, kort gezegd, de volgende eigenschappen heeft.

Het bleek nl . enerzijds mogel ijk met dit gedragsobservatie-systeem ver-

schillende stuur- en regeltaken te onderzoeken; de onderl inge vergel ij-
king van taken is hiermee mogel ijk. Anderzijds bleken bij de verschil-
lende taken overeenkomstige - met dít systeem meetbare - gedragsveran-

dering op te treden onder verschil lende taakzwaarte-kondities. Kortom,

met een kombinatie van fysiologische en gedragsgegevens komen v're tot
een wat meer betrouwbare schatting van de taakzv,raarte.

Resteert de vraag welke de gebruiks-, de toePassingsmogel ijkheden van

dit onderzoek zijn.
Ten aanzien van het hierboven besprokene, de taakzwaarte, kan gesteld

worden dat dit onderzoek erop is gericht deze gegevens in relatie te

brengen met de kriteria voor gezondheid en welbevinden. Het I igt' om

de gedachten nader te bepalen, voor de hand te veronderstellen dat zo-

wel een te hoog als een te laag nivo van taakzwaarte op de lange duur

schadel ijk kan zijn voor de operator. Het aangeven van grenzen waar-

binnen de taakzwaarte zou nþeten I iggen om optimaal te kunnen funktio-
neren, zou één van de konklusies van dit onderzoek kunnen zijn.
Verder richten we ons op kenmerken van het techn¡sch systeem, de taak

en de organisatie. Kenmerken welke op zich eventueel veranderbare fak-

toren in de organisatie, de taak en well icht het technisch systeem

kunnen zijn. Met subjektieve beleving en waardering hiervan en de taak-

zì¡raarte als tussenschakels, ontstaat zo de mogel ijkheid optimal iserend
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naar kr¡teria van gezondheid en welbevinden het ontwerp en her-ontwerp

van deze systemen te beTnvloeden.

Dat de affekt¡viteít en efficiency van de taakuitvoering daar ook mee

ged i end zul I en zi jn, I ij kt ons een aênnemel ij ke veronderste:l I i ng .

A.A. F. Brouwers
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Aktieprogramma ziekteverzu im (456)

Dit projekt is aan het eind van ltl! afgesloten. De rapportering aan

de Conrnissie Opvoering Produkt¡viteit (COP) van de Sociaal Economische

Raad (Sgn) - die dit onderzoek gesubsidieerd heeft - zal in januarÎ

1976 geschieden.

De algemene doelstel I ing luidde: kleine en middelgrote bedrijven te

bewegen aan het vraagstuk van het ziekteverzuim (meer) aandacht te

schenkeñ dan veelal het geval is geweest.

De centrale vraag in dit projekt gesteld, luidde: rAan welke voorwaar-

den moet worden voldaan om inzichten uit wetenschappel ijk onderzoek,

die uit hun aard niet anders dan vrij abstrakt geformuleerd kunnen

worden, toe te passen in konkrete problematische bedrijfssituatiesr.
Passend bij deze voorwaarden werden de volgende instrumenten en akti-
viteíten uitgewerkt:

a. een registratiesysteem om verzuimproblemen per organisat¡e te
signaleren en te lokal iseren;

b. een methode om het spec¡fieke patroon van oorzaken in de organi-
satie vast te stel len (screening);

c. bedrijfsspecifieke advisering op basis van a. en b., algemene

voorl icht¡ng omtrent een doelmatig verzuimbeleid.

De belangstell ing van bedrijven om een bijdrage aan het onderzoek te
leveren was groter dan verwacht. Ongeveer 175 bedrijven namen gedu-

rende twee-en-een-half jaar deel aan het projekt.
Het streven van de onderzoekers was erop gericht, de instrumenten zo-

veel mogel ijk in samenwerking met de deelnemende bedrijven vorm te
geven. 0p die wijze werd gepoogd dit ontwikkelingswerk en het bieden

van hulp zoveel mogel ijk te kombineren.

Het registratiesysteem dat ontwikkeld is, kent per bedrijf een zeer

gedifferentieerde invoer, namel ijk: voor alle afzonderl ijke verzuim-
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gevallen die in het bedrijf vóórkomen en per personeelsl id veertien
kenmerken, die mede bepalend zijn voor de hoogte van het verzuim, De

uitvoer van het systeem bestaat uit een vîer-wekel ijkse, een drie-
maandel ijkse en een jaarl ijkse rapportage aan ieder deelnemend be-

drijf.
De vier-wekel ijkse rapportage bevat per bedrijf de voornaamste ver-
zuimmaten over het personeelsbestand, gespl ítst naar geslacht. ln de

kwartaalverslagen zijn deze gegevens nog eens gespl itst in duurklassen

van de gevallen, met als belangrijkste onderscheid korte en langdurige

verzuimgeval len. ln de jaaranalyse wordt bovendien het personeel ver-

deeld over de kategorieën van de geregistreerde persoonskenmerken. De-

ze gegevens samen kunnen voor een bedrijf de basis vormen waarop een

beleid t.a.v. verzuim te voeren is,
Een grote belemmering hierbij bleek te zijn, dat veel bedrijven -

vaker kleine dan grote - veel npeite hebben met het interPreteren van

cijfermateriaal dat betrekking heeft op het sociale gebeuren in de

onde rnem i ng .

De screeningsmethodiek heeft grotendeel s zijn vorm gekregen. Bij het

ontwerpen is in de eerste plaats gelet oP veranderingskundige over-

wegingen, Deze prior¡teit werd gelegd om tegenþet te komen aan de gro-

te behoefte bij de deelnemende bedrijven om geadviseerd te worden. Na

een aanloopperiode waren het de bedrijven zelf die om een screening

vroegen. Al met al werden in een 40-tal bedrijven de oPeenvolgende

versies van de methodiek getest, waarbij ook adviesrapporten zijn uit-
gebracht. Het resultaat is, dat de voornaamste knelpunten in de scree-

ningsmethodiek zijn opgelost. Genoemd moeten worden:

- Het ondervangen van wantrouwen bij de werknemers door zorgvuldig

gekozen procedures. Voorl ichting over het screeningsonderzoek,

introduktie ervan en de rapportage erover is ten behoeve van de

direktie en de gekozen leden van de ondernemingsraad in afzonder-

I ijke bijeenkomsten door de onderzoekers verzorgd. Ook werd de

rest van het personeel schriftel ijk en zo mogel ijk npndel ing ge-

informeerd.
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- Het kiezen van de onderwerpen die in een screeningsonderzoek moe-

ten worden betrokken. Aan de verzuim- en organisatiel iteratuur
zijn zoveel nrogel ijk relevante onderwerpen ontleend en in de vra-
genl ijsten, interviews en observaties toegepast. De inhoud bevat-

te globaal: omgevingskenmerken, kenmerken van de bedrijfs- en

werksituatie en de beleving hiervan door de werknemers.

Na afsluiting van het projekt is het een eerste vereiste dat door mid-

del van nadere analyse de screeningsmethodiek verder geval ideerd wordt.

Een belangrijk houvast hierbij is, dat de geadvíseerde bedrijven vrij-
wel allemaal verklaarden veel nut te hebben van de probìeemanalyse,

die uit-de gebruikte screeningsmethodiek voortvloeide. Een nog niet
opgelost probleem vormt de methodologie van de diagnosestel I ing, die

gehanteerd moet worden. 0p gegevens op bedrijfsniveau is deze methodo-

logie nauwel ijks toegepast, in tegenstel I ing tot bijvoorbeeld op medí-

sche en psychologische gegevens van individuen. Bij een verdere uit-
werking van de screeningsmethodiek zal hieraan nadere aandacht rnoeten

uorden besteed.

Behalve aan voorl ichting, begeleiding en advisering van de deelnemende

bedrijven is veel aandacht besteed aan algemene voorl ichting over ver-
zuim aan andere belangstel lende bedrijven, instel I ingen en personen.

Het projekt wordt, wat betreft het registratiesysteem en begeleidings-

aktiviteiten, overgedragen aan de Stichting Coördinatie van Communica-

t¡e met betrekking tot gegevens voor Onderzoek inzake Ziekteverzuim
(CCoZ) te Amsterdam. Deze stichting is speciaal opgericht met het oog

op voortzetting van het Aktieprogramma Ziekteverzuim, De oprichters
zijn het mînisterie van Sociale Zaken, de Sociale Verzekeringsraad en

de Federat ie van Bedri jfsverenigingen.

Gezondheidszorg en lange ziekteduren (457)

Het definitieve onderzoek ten behoeve van het projekt rGezondheídszorg

en lange ziektedurenr is in augustus 1974 begonnen. Sindsdien hebben

de distriktskantoren van het Gemeenschappel ijk Administratie Kantoor
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(enf) te Den Haag, Leiden, Haarlem en Amsterdam suksessievel ijk elk
ongeveer 200 verwerkbare verzuimgeval len aangemeld. De betreffende

verzekerden rnprden maximaal één jaar lang gevolgd totdat ze (eventueel)

hun werk geheel of gedeeltel ijk hervatten.
Dit projekt is opgezet op verzoek van de SocÎale Verzekeringsraad. Me-

dewerkers van het NIPG/TN0 begonnen in 1973 met een onderzoek naar een

aantal verzuimduurverlengende faktoren bij patienten met een langdurend

arbeidsverzuim. Met name betreft het faktoren die samenhangen met de

organisatie van de medische hulpverlening, zoals:

- wachttíjden voor diagnostiek, therapie en reval idatie;
- stoornissen in de kommunikatie tussen de medische hulpverleners;

- doublures in de behandel ing,

Na een voorbereidingsfase is een proefonderzoek uitgevoerd om na te

gaan of de gekozen regístratiemethoden en de verwerkingsprocedure ad-

ekwaat waren. Van de bevindingen werd verslag gedaan in een vertrouwe-

I ijk rapport.
Gezien de gunstige resultaten van het proefonderzoek is besloten om in

het definitieve onderzoek oP de ingeslagen weg voort te gaan en van

een groot aantal lang-verzuimers individueel gegevens te verzamelen

over de behandel ingsprocedure tijdens het arbeidsverzuim. Daartoe meld-

den distr¡ktskantoren van het GAK, na toestemming van de betrokkenen,

in bepaalde periodes alle verzekerden aan op het moment dat ze vier

weken verzuimd hadden.Qnder Ieiding van een verpleegkundige houden de

verzuimers een dagboek bij waarin zii aantekening houden van alle kon-

tâkten met het med i sche hul pverl en i ngssysteem.

Personeelbeheer en lange ziekteduren (458)

Het onderzoek naar de relatie tussen personeelbeheer en lange ziekte-

duren is gericht op het vaststel len van kenmerken vên personeelbeheer

in industriële bedrijven waardoor verschiì len in het ziekteverzuimpa-

troon, met name verschillen in ziekteduur, tussen bedrijven zouden

kunnen worden verklaard. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door de
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Social e Verzeker ingsraad.

Een belangrijke vraag die door middel van dit onderzoek beantwoord

moet kunnen worden is of de lengte van het langere verzuim, in feite
de besl issing tot werkhervatting, voornamel ijk beinvloed wordt door de

dîrekte bemoeienis van een personeelfunktionaris of dat deze beslis-

sing in belangrijke mate raordt bepaald door de kwal iteit van de werk-

situatie,
ln de loop van dit jaar zijn in veertig industriële bedrijven leiding-
gevende funktionarissen geînterviewd èn leden van de ondernemingsraad,

de bedrijfsarts (ind¡en het bedrijf over medische verzorging beschik-

te) en enkele werknemers die recent langdurig ziek zijn geweest. Deze

bedrijven zijn a-selekt gekozen u¡t de grote groeP bedrijven die deel-

nemen aan de verschillende systemen voor reg¡stratie van het ziekte-

verzuim, uitgaande van het NIPG/TNO. Naast deze gegevens zijn ook 9e-

gevens over het ziekteverzuim in het algemeen verzameld, gedifferen-

tieerd naar leeftijdsklasse en ziekteduur. De resultaten van het onder-

zoek zul len in het voorjaar van 1976 gerapPorteerd worden.

Ziekteverzuím van vrouwel ijke werknemers (45!)

ln september 1974 is een begin gemaakt met het onderzoek naar de ziek-

meldingsfrekwentie van vrouwel ijke werknemers die, bl ijkens de ver-

zuimstatistieken van het NIPG/TNo, de laatste jaren sterk is gestegen.

ln een eerste fase kon door middel van een sekundaire analyse van de

NIPG-verzuimstatistieken worden nagegaan, dat deze sterke stijging
vooral gelokal iseerd was in een aantal produktiebedrijven. ln andere

produktiebedrijven in een aantal andere bedrijfssektoren was er sprake

van een meer geleidel ijke toename van het verzuim'

ln een tweede fase van het onderzoekprojekt wordt aandacht besteed aan

verschil len in verzuim zowel wat betreft frekwentie als ten aanzien

van de ziekteduur bij groepen vrouwel ijke werknemers, die van elkaar

verschi I len in leeftijd, opleiding en werksituatie en wordt geprobeerd

oorzaken voor deze verschillen op te sporen in de thuissituatie èn in
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de werks i tuat Ì e.

ln een meer'theoretische benaderîng zal worden geprobeerd na te gaan

in hoeverre en in welke gevallen een hoog zíekteverzuim kan worden op-
gevat als een gevolg van het kombineren van twee relatief strijdige
rollen: de gezinsrol èn de werknemersrol van de vrouw.

ln het begin van 1975 is een I iteratuurstudie gemaakt van de relevante
probleemgebieden: de samenstel I îng van de vrouwel ijke beroepsbevolking,

het ziekteverzuim in het algemeen en het verzuim van vrouwen in het

bijzonder, en onderzoek naar de maatschappel ijke positie en de maat-

schappel îjke rol van de vrouwel ijke werknemer, enerzijds met de nadruk

op 'vrouw', anderzijds met de nadruk op rwerknemer'. 0p grond daarvan

is een onderzoekrnodel ontwikkeld en tevens een theoretisch kader voor

dit model geformul eerd,

0p dit moment wordt gewerkt aan de samenstell ing van de vragenl ijst,
die begin 1976 gereed moet zijn; de materiaalverzamel ing voor het on-

derzoek zal dan plaatsvinden door middel van persoonl ijke vraaggesprek-

ken met 850 vrouwel ijke werknemers van verschillende leeftijden en in
d i verse werks i tuat ¡ es.

Arbeidsbel ast ing van zeeloodsen (308)

Het ontv,/erp-eindrapport over het r0nderzoek naar de arbeidsbel asting

van zeeloodsen' is eind 1975 uitgebracht aan de direkteur-generaal van

het Loodswezen.

ln totaal waren 96 loodsen in het onderzoek betrokken:30 uit het dis-
trikt Rijnmond waren reeds in 1974 gezien, 30 uit het distrikt lJmond

werden eind januari, begin februari onderzocht,30 uit het distrikt
Scheldemond eind juni, begin jul i en 6 uit het distrikt Noord (Oelf-

ziil) in augustus. 0p deze wijze werd gevolg gegeven aan het verzoek,

het onderzoek over de verschi I lende seizoenen te spreiden.

De vraagstell ing van de loodsen was: 'Hoe kan voor de dienstverrich-
ting, die - bij de bestaande indel ing van werk- en rusttijd - vijf
dagen achtereen duurt voldoende herstel van krachten verkregen worden?r.
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De loodsreis omvat het eigenl ijke 'beloodsen' (loodsdienst) en de reis-

en wachturen.

De leiding van het Loodswezen heeft maatregelen getroffen ter verkor-

t¡ng van de wachttijden, zoals invoering van meldingen door de scheep-

vaart en vervoer per taxî van de loodsen' Verder is het een bekend

feitdatdeNederlandsezeehavenssteedsdichterbijdezeeaangelegd
worden. Reis- en wachttijden van loodsen kunnen daardoor korter uÞrden,

hetgeen eveneens de intensivering van hun werk ten goede zal komen'

Nunogzijndewachttijdentijdensdeloodsreisaanzienlijk:inNoord
gemiddeld 530 minuten per dag, in Scheldemond 308, in Rijnmond 289 en

in lJmond 252. Als men in lJmuiden de zogenaamde tender-beloodsing in-

voert, wordt de wachttijd evenlang als in iedere andere vergel ijkbare

funktie; de gehele loodsreist¡jd is dan werktijd geworden'

Deze intensivering door maatregelen van het Loodswezen heeft geleid

tot heftige diskussies in het overleg tussen de leiding van het Loods-

wezen en de Vereniging De Nederlandse Loods. De behoefte tot normering

van de werk- en rusttijden van loodsen maakt het nodig na te gaan of

bij de bestaande verhouding tussen die tijden de arbeidsbeìasting toe-

laatbaar is. Hiertoe werd niet al leen nagegaan de fysieke arbeidsbe-

lasting en de meer subjektieve belasting door informatieverwerking,

maar ook de sociaal-enptionele aspekten vañ de onregelmatigheid der

werktijden - zowel naar tijdsduur als naar het tijdstip van de dag -

en de aspekten van eventuele schade aan de gezondheid door die onre-

gelmatigheid. Men kan konkluderen dat van de sociaal-emotionele aspek-

ten het vooral de onregelmatigheid in het loodsenberoep is die een

verzwaring van de arbeidsbelasting tot gevolg kan hebben' 0p grond

hiervan wordt overwogen de werk- en rusttijden zo in te delen dat een

zo regelmatig mogel ijke verdel ing ervan over de vijf werkdagen urordt

verkregen, gerelêteerd aan het fysiologisch etmaal sritme'

Tot nu toe hebben de wachttijden tijdens de loodsreis de sociaal-emo-

tionele frustraties gekompenseerd. Bij verdere intensivering van de

dienst doemt binnenkort het moment op dat de wachttijden evenlang wor-

den als in elke andere vergel ijkbare funktie, in het bijzonder bij de
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invoering van de zogenaamde tender-beloodsing. Vanaf dat ogenbl ik zal
er een duidel ijke behoefte bestaan aan een goede regeling van de rust-
tijden tijdens de dienstdagen, Herhaald onderzoek te lJmuiden, drie
maanden na invoering van de tender-beloodsing, is daartoe nodig.

Voortvloeiend uit het onderzoek bij het loodswezen is dit jaar ook een

advies uitgebracht over de roosterindel ing van ambtenaren van een

radarpost.

Arbeídsbelasting van kodeersters van gi rokaarten (!!0)

Het in vorige jaren verrichte onderzoek naar de arbeidsbelast¡ng van

kodeersters van girokaarten is in tweeërlei opzicht voortgezet, Zo is
een advies uitgebracht over een werktijd- en pauzeregel ing van kodeer-

sters bij een computerterminal van een grote Amsterdamse bank. ln het

laboratorium is onderzoek verr icht naar het dagritme van de katechola-

mine-stofwissel ingsprodutten in de urine van twee proefpersonen, bij
wie alle aktiviteîten over twintig dagen b/êren vastgesteld.

Mensel ijke stuur- en reg_eltaken (J1!)

ln de jaren 1973 en 1974 zijn van een aantal verschillende stuur- en

regeltaken gegevens verzameld, Deze arbeid viel binnen de pilot-fase
van een onderzoek naar 'Mensel ijke stuur- en regeltakenr, dat gesubsi-

dieerd wordt door de Commissie Opvoering Produktiv¡te¡t (C0P) van de

Sociaal Economische Raad (SER). DÌt proefonderzoek is ontstêan u¡t
de behoefte na te gaan welke veranderingen in mensel ijke arbeid, die

ontst¿¡an als gevolgen vên nieuwe technologische ontwikkel ingen, kunnen

leiden tot minder goede aanpassing van arbeid aan mensel ijke eigen-

schappen. Technologische ontwikkel ingen hebben er namel ijk toe geìeid

dat veel routineachtige arbeid, vroeger door mensen verricht, door

vaak zeer gekompl iceerde machines (computers) overgenomen wordt en de

mens meer gaat fungeren als beheerder en/of bewaker van een centraal

geregel d techn i sch gebeuren.

De pilot-studie is verricht op drie niveaus, namel ijk op dat van de
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persoon van de uitvoerder der taken, op het niveau van de taak zelf en

op het nìveau van het sociale systeem, dat aan die arbeid ten grondslag

I igt. Het geschiedde bij de Nederlandse Spoorwegen, in een grote elek-

trische centrale en in ziekenhuizen, in het bijzonder ten aanzien van

de taak der anesthesie-assi stenten.

Er is een rapport uitgebracht over de voorlopige bevindingen bij deze

studie. Daaruit kunnen nog geen konklusies getrokken worden. Die bevÎn-

dingen geven wèl voldoende aanleiding tot het doen van een meer uitge-

breid onderzoek, dat in de komende jaren uitgevoerd zal u¡orden.

De kern van de doelstelling van het onderzoek blijft kondities te vin-

den waaronder taken in hoog-geîndustrial iseerde beroepen optimaal, of

op zijn m¡nst beter dan thans vaak het geval is, vervuld kunnen r¡prden.

Het is duidel ijk, dat reeds in de nabije toekomst het aantal en de ge-

kompl iceerdheid van die taken zal toenemen; dit kan ernstige risiko's
opleveren zowel voor de uitvoerders als voor de samenleving.

Periodiek onderzoek naar het funktioneren van werknemers (3ZO)

Reeds in het begin van 1975 kon het eigenl ijke onderzoek voor het Pro-
jekt 'Periodiek onderzoek naar het funktioneren van werknemers' begin-

nen, nadat in 1974 een brede en intensieve verkenning van het onder-

zoekveld en relevante theoretische en onderzoektechnische aangelegen-

heden was afgesloten. Het onderzoekinstrument was toen in konsept ge-

reed. Dit jaar is in verscheidene bedrijven onderzoek verricht ter vê-

I idering vên de onderzoekmethode, waarbij toetsing op praktische bruik-

baarheid centraal staat.
Het onderzoek beoogt een methode te ontw¡kkelen waarmee inzicht in het

funktioneren van werknemers in hun werksituatÎe kan worden verkregen,

Dit înzicht kan als basis fungeren voor gerichte aktiviteiten om tot
beter funktioneren te komen of tot een beter oPvangen van persoonl ijke
omstandigheden. Hiervoor moet oP nauwkeurige en systematische wijze

informatie worden verzameld over de wijze waarop de werknemer ziin
werk verricht, over zijn gezondheid en zijn werkomstandÎgheden. 0p
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grond van die informatie kan men, na nauw overleg tussen de betrokke-
nen, tot maatregelen overgaan. De ontwikkel ing van de methode vindt
plaats in nauwe samenwerking met de bedrijfsfunktionarissen, opdat de

toepassingsmogel ijkheden ervan zo ruim nrogel îjk zul len zijn.
De eerste ervaringen b¡j ciit onderzoek, opgedaan met betrekk¡ng tot
werknemers met zeer verschil lende funkties, hebben geleerd dat de ge-
kozen multidiscipl inaire benadering per se noodzakel ijk is. De ver-
scheidenheid van de (kombinaties van) faktoren die van invloed zijn op

mogel ijk dysfunktioneren is groot. van bijzondere betekenis bleek een

kombinatie van sociale en technische faktoren.
Het onderzoekteam van het NIPG/TNO werkt nauw samen met een werkgroep
van praktizerende bedrîjfsartsen, aangesloten bij de Nederlandse Ver-
eniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Gezien de komplexiteit
van het objekt van onderzoek en de groeiende belangstell ing van prak-
tijkmensen voor de methode van onderzoek I ijkt het noodzakel ijk, de

methodiek op grotere schaal te entameren en in te passen in bestaande

organ isatori sche kaders.

Toetreding van jonge werknemers tot de arbeidsmarkt (484)

ln november 1975 is de fase van het verzamelen van gegevens voor het

longitudinale onderzoek naar de 'Toetreding van jonge werknemers tot
de arbeidsmarktr afgesloten met een enquête onder alle leerl ingen van

lagere technische scholen (LTS-ers), d¡e na het eindexamen in mei 1974

waren gaan werken. Van deze jongens, 534 in totaal, kon meer dan 90

pct bereikt worden. Het doel van deze meting is:
1. een inventarisatie te maken van soorten karrières en werk(loos-

heids)ervaringen; kortom, het verkrijgen van een beeld van wat er
zoal in het eerste anderhalf jaar werken met deze LTS-ers gebeur-

de;

2. na te gêan hoe hun opvattingen over werk en hun voorkeur voor be-

paalde werkaspekten veranderden; welke relatie daartussen bestaat
en welke faktoren hîerin nog meer een rol spelen.
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ln jul i îs ook de tweede diepte-interviewronde gereedgekomen' De onge-

veer tachtig jongens waarmee reeds in de tweede helft van l!/4 een ge-

sprek gevoerd was, werden opnieuw bezocht. 0p deze manier is geprobeerd

de mechanismen, die voor eventuele veranderingen in opvattingen en hou-

dîngen verantuþordel ijk zijn, bloot te leggen. Bovendien bleek de in-

formatie uit deze interviews van grote waarde te zîjn, zowel bij de

analyse van het kwantitat¡eve materiaal als bij de konstruktie van de

vragenl ijst voor de tweede enquêteronde.

Na een voorlopige analyse van de schoolenquête en de diepte-interviews,

voor zover die toen binnen waren, werd besloten tot een eerste voorlo-

pige rapportage. Daartoe verschenen twee raPporten. Het eerste, rLTS-

ers aan de slag', handelde voornamêl ijk over de door ons gevonden in-

del ing in drie arbeidsoriêntaties: de trad¡tionele, de passieve en de

alternatieve, ln het tweede raPport, in de eerste plaats bedoeld als

rapportage aan de LTS-en in Nederland, braken \^re een lans voor een be-

tere begeleiding van de LTS-er in zijn gang van school naar werk.

Reakties hierop van zowel de LTS-en als van de regionale organen van

het Leerl ingenstelsel stelden de onderzoekers in staat hun eerste kon-

klusies in brede kring toe te I ichten. Daarbij werd de nadruk gelegd

op de problematiek rond het vinden van een geschikte baan door de ex-

LTS-ers. Gebleken was dat de LTS-ers, als zij van school komen, nauwe-

I ijks weten hoe dat aân te pakken. 7e beginnen te laat met zoeken en

zijn al blij als ergens een plek vrij is' Onvoldoende wordt beseft dat

met de baan de opleidings- en toekomstmogel ijkheden voor een belangrijk

deel gedefinieerd zijn. Het gevolg van dit onsystematisch en te weinig

kritisch zoeken is dat nogal wat van de onderzochte jongeren in banen

terechtkomen díe ver onder hun schol ingsniveau I iggen, Zeker in de hui-

dige werkgelegenheidssituatie is het dan erg nroeÎl ijk later wel passen-

de arbeid te vinden.

De LTS-er zou meer algemene informatíe npeten ontvangen over hoe het

arbeidsbestel in elkaar zit en welke rechten en pl ichten werknemers

hebben, Meer voorl ichting over bestaande vervolgopleidingen is ook

zeker gewenst.
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Aanpassing aan een arbeidsloos bestaan (48!)

ln 1974 en 1975 zijn, ten behoeve van het projekt 'Aanpassing aan een

arbeidsloos bestaan' , 'l 185 mensen geÎnterviewd, die al len het arbeids-

proces verlaten hebben vóór het bereiken van de officiële Pensioenge-

rechtigde leeftijd. De geînterviewden waren ongeschikt om nog arbeid

te verrichten, zij ontvingen uitkeringen krachtens de ziektewet of de

wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Velen van hen zijn twee

of drie keer geînterviewd, met tussenPozen van een half jaar. Het eer-

ste interim-rapport over de bevindingen van de onderzoekers is in no-

vember van dit jaar verschenen.

De onderzoekers stellen zich tot doel antwoorden te vinden op vragen

als:
- braarmee houden werklozen en afgekeurde werknemers zich bezig?

- hoe waarderen zij deze bezigheden en hun gehele situatie?
- hoe veranderen hun bezigheden en hun waardering in de tijd? D¡t

wiì zeggen: hoe verlooPt het aanpassingsproces?

- welke fäctoren hebben invloed op dat aanpassingsproces?

Van de voorlopige resultaten van het onderzoek kan onder andere gemeld

worden:

- Een derde van de respondenten heeft tamel ijk veel last van de aan-

doening op grond uraarvan zij het werk moesten staken' Zij hebben

vooral nneil ijkheden met bewegingen, of klagen over pijn en ver-

moeidheid. Bijna 60 pct voelt zich meer ziek of gehandicapt dan

gezond, een kwart zegt geen of betrekkelijk weinig last te hebben

van hun aandoen i ng .

- over het algemeen zijn de respondenten zeer tevreden over de be-

handel ing die zij van artsen en instanties voor sociale verzeke-

ring kregen. De soms geuite ontevredenheid betrof ten aanzien van

de behandelende artsen voornamel ijk vermeende ondeskundigheid,

gebrek aan informatie aan de betrokkene en bij andere instanties

problemen over de uitkering, het ervaren van werkdwang en even-

eens gebrek aan informatie.
- opvallend is dat nogal wat arbeidsongeschikten geen idee hebben
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wat instanties al s het Gemeenschappel ijk Administratie Kantoor
(GAK), de Srichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) of de Ge-

meenschappel ijke Medische Dienst (GMD) voor hen kunnen doen. Ì,/el

konden de onderzoekers vaststel len dat hoe langer de arbeidsonge-
schiktheid heeft geduurd, hoe meer duidel ijkheid de betrokkenen

in het algemeen hebben ten aanzien van het belang van genoemde

i nstant i es.

- Een derde deel van de respondenten bl ijkt meer huishoudel ijk werk

te doen dan vóór hun arbeidsongeschiktheid. ln al le gezinnen van

arbeidsongesch i kten z i jn veranderi ngen waa rgenomen, tweederde van

die arbeidsongeschikten heeft daar nroeite mee, de helft van hen

zel fs veel.
- Het bl ijkt n¡et voor al le arbeidsongeschikten even gemakkel ijk de

grote hoeveelheid vrije tijd te vullen. Bijna een kwart van alle
ondervraagden verveelt zich vaak. Het is dan ook niet verwonder-

I ¡jk dat bijna 80 pct van alle respondenten antwoordde het vroe-
gere werk te missen.

- Als rvervelende zijden' van het niet-meer-kunnen (of nngen) wer-

ken noemde men onder meer: last van en afhankelijkheid door de

aandoening, thuis-zitten, nutteloosheid, gevoel van uitgerangeerd
te zijn, rniet-meer-mee-tel lent en onzekerheid over de toekomst.

- Een groot aantal respondenten - 62 pct - noemde echter ook pret-
tige zaken als meer vrije tijd voor hobbies en gezinsleven. Maar

in het algemeen overwegen toch de rvervelende kantenr van het

n i et-meer-werken.

Als globale konklusie van deze voorlopige bevindingen der onderzoekers
kan men stel len, dat de meeste arbeidsongeschikten rrogal moeite hebben

met de veranderingen in hun leven. Ruw geschat zal misschien zorn 10

pct van alle geTnterv¡ewden de situatie vanaf het begin of na verloop
van tijd positief ervaren. Nader onderzoek zal dienen aan te tonen of
deze voorlopige konklusie houdbaar is.
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Vóórkomen en preventie van lawaaidoofheid (!ll)

Gedurende het verslagjaar is grote voortgang geboekt bij een belang-
rijk onderdeel van dit projekt, namel ijk het zogenoemde Inoise dosi-
metrie-projektr. De rpersonal noise dosimetrie' is een belangrijk in-
strument bij het instel len van een rhearing conservation program', een

Programma dat uitgevoerd wordt om werknemers te behoeden voor lawaai-
doofheid. Met deze I personal noise dosimetrie' kan de dagel ijkse la-
waaibelasting worden berekend en uitgedrukt in de,equivalent cont¡-
nuous sound level' (Leq). ln samenwerking met de 'ad hoc working group

on deafness' van de Europese Economische Gemeenschap (eeC) en de werk-
groep' lawaai-invloeden' van de CommÍssie Arbeidsgeneeskundig 0nder-
zoek (CARGO) wordt met behulp van deze onderzoekmethode naar lawaai-
belasting op een zo groot rnogel ijk aantal arbeidssituaties metingen

verricht
Ter kontrole uprden ook klassieke lawaaimetingen verrîcht. Hieruit
bl ijkt dat de dB(A)-waarden, gevonden met beide methoden, verschi I len
te zien geven waarbij de dB(A)-waarden, gevonden met de'personal
noise dosimeter' een beter inzicht in de dagel ijkse lawaaibelasting
ì ijkt te geven.

Tevens wordt door een uitvoerig audiologisch onderzoek de relatie la-
waa i-expos itie,/gehoorbeschadi g ing nagegaan.

Tot nu toe hebben el f bedrijfsgeneeskundige d¡ensten medewerking ver-
leend. Hierbij werd op meer dan 100 arbeidsplaatsen de lawaaibelasting
bepaald, \,iaar nngel ijk is nagegaan of er verschillen bestaan tussen

dag-, avond- en nachtploeg. Behalve de bepal ing van de Iawaaibelasting
op een zo groot mogel ijk aantal arbeidsplêatsen wordt met dit onder-

zoek tevens de invloed van fluktuerend geluid op het mensel ijk gehoor-

orgaan nagegaan, een invloed waar nauwel ijks iets van bekend is.
Over de voortgêng van dit onderzoek is in 1975 driemaal verslag uitge-
bracht aan de leden van voornoemde rad hoc working group on deafnessr.

Dit onderzoek bl ijft niet beperkt tot Nederland, maar er zullen tevens

enkele EEG-l idstaten in worden betrokken.
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Een onderzoek is in voorbereiding waarbij mettpersonal noise dosime-

tersrmet een lager meetbereik (SO-ll0 dB(A)) het effekt van verkeers-

I awaa i op school ki nderen, zowel t ijdens de school u ren al s daa rbu i ten,

wordt bepaald. Voordat grens-streefwaarden voor geluidhinder kunnen

worden vastgesteld npet eerst wetenschappel ijk het verband tussen la-
waaidosis en gezondheidseffekten worden gelegd.

ln de jaren 197\ en 1975 is bij alle personen waarbij audiologisch on-

derzoek is verricht tevens een luchtgeleidingsaudiogram met een'self
recording audiometerr opgenomen. Een begin is gemaakt met de bewerking

van de verzamelde gegevens. Er wordt nagegaan in hoeverre deze vorm

van audiometrie bruikbaar en betrour^/baar is in de bedrijfsgeneeskundi-

ge dienst.

Verspreíding van tul iposiden binnen de Lil iÎflorae (820)

Het onderzoek betreffende 'Verspreiding van tul iposiden binnen de

Lil iîflorae' - dat geschiedde in samenwerking met de afdel ing dermato-

logie van de Vrije Universiteit te Amsterdam - is afgesloten met een

duidel ijk resul taat. Het was de onderzoekers bekend dat bij arbeiders

in de bloementeelt van de soorten Alstroemeria, evenals bij hen wer-

kend met tulpenbollen, huidafwijkingen voorkomen. Zowel chemisch als

biologisch is nu duidel ijk aangetoond dat in de Alstroemeria dezelfde

ekzeemverwekkende stof voorkomt als in de tul iposiden. Dit kon bevest-

tigd worden bij dermatologisch onderzoek - door middel van de zogenaam-

de rplakproevenr - dat onmiskenbare huidreakties aantoonde.

Ook in dit verband is het verheugend te kunnen vermelden dat de samen-

werking met het Centraal Laboratorium TNO te Delft gestabil iseerd en

uitgebreid kon worden. Bovendien zijn de nngel ijkheden voor hulp op

chemisch gebied binnen het NIPG/TN0 vergroot door het aanstel len van

een biochemikus. Bij vele bedrijfsdermatologische problemen speelt de

chemie nu eenmaal een essentiëìe rol.
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Methoden van huidreiniging (533)

Hoewel bij het'0nderzoek naar methoden van huidreinigingr veel voor-
uitgang is geboekt, bl ijkt steeds weer hoe uiterst gekompl iceerd deze

materie is. Het is namel ijk bijzonder moeil ijk kenmerken te formuleren
voor een beginnende of zeer I ichte schade van de normale, gezonde huid.
Het begrip 'schade' duidt name'l ijk in de praktijk al op vèrgaande aån-

tasting van de huid. Daarom beperkt het onderzoek zich voorlopig tot
pogingen beginnende afwijkingen van het bu¡tenste gedeelte van de

hoornlaag van de opperhuid (stratum corneum epidermidis) aan te tonen.

0p zich al een moeil ijke opgave. ln een normale gezonde huid bestaat
dat buitenste gedeelte van die hoornlaag uit dode hoorncellen die in

bepaalde evenwichtige relaties staan tot een aantal faktoren,
Eén ervan is het I ipidenpatroon van de huid. Gezien het belang dat on-

derzoekers aan dat 'patroont hechten, I ijkt een onderzoek gewenst naar

de vraag of het normale I ipidenpatroon onder invloed van schoonmaak-

middelen (vooral de zogenaamde'detergentiar = synthetische schoonmaak-

middelen) verandert. Er is daarom een onderzoek gaande om, met een spe-

ciaìe mikro-chromatografische techniek, extrakten van huidschilfers en

afwrijfsels van de huid te fraktioneren en de frakties te analyseren,
onder andere door middel van gaschromatografie. Met behulp van gaschro-

matografie-massaspektrometrie is reeds de identiteit van verschil lende

frakties vastgesteld. Daarbij bleek de fraktie der koolwaterstoffen
voor een belangrijk deel uît vertakte verbindingen te bestaan, hetgeen

niet duidel ijk uit de I iteratuur bekend was.

lndien er inderdaad een normaal huidprofiel bestaat, is het misschien

nngel ijk de werking van detergentia te bestuderen aan de hand van ver-
anderingen in dat normale huidprofiel.
De oppervlaktestrukturen van huidschi lfers lenen zich voor bestudering

met de raster-elektronenmikroskoop (REM). Door middel van deze tech-

niek bestaat de mogel ijkheid struktuurveranderingen die in de hoorn-

huid ontstaan door de înwerking van detergentia, aan te tonen en te

dokumenteren. Gegevens uit recente I iteratuur wijzen in die richting.
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Een voorstudie met REM-apparatuur van het Centraal Laboratorium TNO is

gaande.

Hoewel dus duidel ijk vooruitgang is geboekt op het gebied van het rei-
nigen van de huid, blijkt steeds weer dat verbeteringen op dit gebied

zeer gewenst zijn. Vooral zal men met voortdurend grotere nadruk aan-

dacht dienen te geven ãan mìkro-verontreinigingen die toxische werkin-

gen hebben en/of zelfs kankerverwekkend (carcinogeen) zijn.
0p praktisch gebied bestaat samenwerking met vertegenwoordigers van

de geneeskundige dienst der Koninkl ijke Landnncht en de Rijks Genees-

kundige Dienst, De tankwerkplaats te Oud Leusden is gekozen als werk-

terrein voor dat praktische gedeel te van het onderzoek.

De aard van de werkzaamheden daar biedt de mogelijkheÌd vele soorten
rvuilr te karakteriseren. Toepassing en toetsing van verschillende
soorten reinigingsmethoden en -middelen in de praktÎjk zijn uitgesteld
ten einde eerst meer gegevens betreffende recepturen te verkrijgen die

berusten op konklusies uit het lopende fundamentele onderzoek,

Groepsreakties bij epikutane al lergie (814)

Bij het onderzoek naar rGroepsreakties bij epikutane al lergie' is nauw

samengewerkt ffiet de eigen afdel ing Chemie en met de afdel ing experi-

mentele pathologie van de Vrije UnÎversiteit te Amsterdam. Voortzetting
van het onderzoek ter voorkoming van kontakt-ekzemen wordt nu gekoördi-

neerd met de doelstell ingen en het werk ten behoeve van het 'Onderzoek
naar methoden van huidreinigingr, dat hiervoor besproken is.

In dit jaatuersLag uan het AtederLands fnsh)tuut uooz, PraetsentieÐe

Geneeekunde IN) uoLgt tVnns de uez,rneLding ua:n een aqrltaL onder-

zoeþz,ojekten, &Le uoorheen ondez,gebnacht uanen bíj het Laborato-

z,ium uoor ErgononrLsehe PsyehoLogie (LEP), dzt in de Loop uan 7975

ín het NIPGÆN) opgenomen L)erd.
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Taakanalyse luchtverkeersleiders (405)

De mentale werkbelasting van de mens die in een mens-machine-systeem

een taak uitvoert, wordt onder meer bepaald door de te veriverken in-
formatiestroom. Bronnen welke een systematische bijdrage tot de te
verwerken informatíe geven zijn de taakuitvoering, de arbeidsomgeving

en zelf voortgebrachte informâtie. l,/elke informatiestroom voor het

grootste deel beslag legt op de informatieverwerkende kapaciteît van

de mens hangt af van de struktuur en de toestand van het te regelen

systeem, de organisatie waarbinnen de mens in relatie tot het systeem

funktioneert, en de toestand van de mens zelf.
De doelstell ing van het projekt is de werkbelasting van de mens in het

systeem te schatten, voor zover deze belasting voortvloeit uit de taak-

uitvoering. Het onderzoek zal plaatsvinden bij de afdel ing Luchtver-

keersbeveil íging van de Rijksluchtvaartdienst op Schiphol. De taak van

de luchtverkeersleider is geschikt voor dit onderzoek door het feit
dat die taak mentaal zeer komplex is en de fysieke werkbeìasting rela-
tief gering, De invloed van de taakbelasting op de afhandel ing van het

luchtverkeer zal gekwantificeerd worden aan de hand van een analyse

van de veranderende strategieën van taakuitvoering door de verkeers-

leider.
De afhandel ing door de luchtverkeersleider van verschillende typen

vluchten ('inbound', rorJtbound', overvlieger, etc.) zal worden beschre-

ven door middel van stroomschemars waarbinnen observeerbare taakele-
menten te onderscheiden zijn, ln de tijd gezien kunnen de aktiviteiten
van de luchtverkeersleider beschreven worden door een opeenvolging van

taakelementen en aìdus ontstaat er een tijdreeks. De analyse van deze

tijdreeks spitst zich toe op de volgende aspekten:

- het uitvoeren van een tijdenanalyse met betrekking tot de tijds-
duur van de taakelementen;

- het berekenen van de kans op het optreden van een bepaald taak-

el emen t ;

- het berekenen van de konditionele kans op de gebeurtenis dat een

bepaald taakelement telkens door een ander gevolgd zal worden.
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Het onderzoek zal geschieden op de simulator op Schiphol, waarmee het

I uchtverkeersleidingssysteem nagebootst kan worden. Variêrende kondi-
ties van taakzwaarte zul len aan de verkeersleider-proefpersoon worden

aangeboden, h/aarbij als hypothese geldt dat het niveau van taakzwaarte
van invloed zal zijn op de bovengenoemde aspekten van de tijdreeks,
Gezíen de omstandigheid dat het projekt moet worden ingepast in de

lopende planning van de Rijksluchtvaartdienst kost het verkrijgen op

korte termijn van facil ite¡ten in de zin van mater¡eel (de simulator)
en proefpersonen bijzonder veel tijd. ln principe is met de Rijkslucht-
vaartdienst overeengekomen de experimenten in september 1976 te laten
plaatsvinden. l,lomenteel brordt er gekeken welke simulatoroefeningen bin-
nen de verschil lende kategorieën van taakzwaarte geschikt zijn voor het

onderzoek en welke verkeersleiders aan het onderzoek zullen meedoen, De

Ri j ksl uchtvaartd i enst formeert een kontaktgroep ui t I uchtverkeersì e i -
ders, die behulpzaam zal zijn bij het opstellen van de stroomschemars

van de versch i I I ende vl uchten.

Het onderzoek geschiedt in samenwerking met de sektie rmens-machine-

systemenr van de vakgroep rwerktuigkundige meet- en regel techniek' van

de Technische Hogeschool te Delft en met de Ergonomische Commissie van

de Rijksluchtvaartdienst; deze instantie heeft een subsidie toegekend.

Gedurende de eerste acht maanden van 1975 werd de uitwerking voortge-
zet van registraties die verricht zîjn in de operationele situatie op

Schiphol. Het doel van dit experiment was een gelijktijdige analyse
van de werkbelasting van de luchtverkeers'leider door middel van taak-
parameters, welke de werksituatie en het te leiden verkeer represente-
ren, en van fysiologische signalen die de effekten van de taakuitvoe-
ring op de man kunnen representeren, Tussentijdse resultaten met be-

trekking tot de analyse van de taakparameters zijn neergelegd in een

i nter im-rapport waarvan enkel e konkl us ies h ieronder zi jn samengevat.

De registraties vonden plaats gedurende de drukke zomerperiode; de

kwantiteit van het verkeersaanbod bedroeg !6 pct van de gemiddelde

waarde over de piekmaand êugustus. Desondanks werd slechts in twee van

de 28 registratieperioden een hoge nroeil ijkheidsgraad gekonstateerd
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aangezien het verkeersaanbod als funktie van de tijd sterk kan fluktu-
eren. Tijdens een piekaanbod wordt een groot beroep op de infornBtie-
verwerkende kapaciteit van de luchtverkeersleider gedaan, want de tijd
die hij aan informatie-uitwissel ing door middel van kommunikatíe be-

steedt kan dan gedurende vele minuten achtereen een waarde van /0 pct

bed ra gen .

De subjektieve beoordel ing van de verkeersleider-proefpersoon duidde

erop dat deze perioden op de schalen 'moeil ijkheid van de taakr en

rkompìexiteit van de situatie'hoog scoorden.

ln de analyse wordt het aantal vl iegtuigen dat de luchtverkeersleider
tegel ijkertijd onder kontrole heeft (N) als een maat voor de werkbe-

Iasting gebruikt. De relatie tussen de onafhankel ijke variabele N en

afhankel ijke variabelen zoals rde tijd besteed aan kommunikatier of de

fysiologische variabele 'gemiddelde hartslag' is niet I ineair. Bedra-

gen de respektieve korrelatiekoêfficiënten in een stille periode (Ngem.

= 1.37) 0.27 en 0.04, tijdens een zeer drukke periode (Ngem. = 4.68)

zijn deze waarden 0,65 respektievel ijk 0,73. hrat de excess¡eve toename

van de gemiddelde hartslag bij toenemende drukte betreft, spelen ver-

schil lende effekten een rol; behalve een toename van informâtieverwer-

king treedt tegel ijkertijd een toename van fysieke komponenten op. 0m

dezel fde reden schíjnt de fysiologische variabele'hartslagonregelma-
tigheidr ongevoel ig voor verschil len tussen niveaus van verkeersdrukte

te zijn.

Gereduceerde mentale kapaciteit (406)

Bij de rFormal isering van de effekten van gereduceerde mentale kapaci-

teit' - deel projekt: rMentale kapaciteit al s faktor bij prothese-ont-

werpenr - gaat men uit van de opvatting dat de mens ¡n staat is de ka-

paciteit die hij beschikbaar heeft voor het uitvoeren van een taak,

binnen bepaalde grenzen kan reguleren. Bij deze regulering veronder-

stelt men dat er evenwicht is tussen de belast¡ng enerzijds en de

taakprestatie anderzijds. Met andere woorden: evenwicht tussen respek-

tievel ijk de te leveren tkosten' en 'batenr die daardoor verkregen
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worden. ln het bijzonder is de aandacht gevestigd op de mens dierge-
reduceerd' - gehandicapt - is in zijn mentale kapaciteit door oorzaken

van buitenaf: externe oorzaken. De verwachtíng is hierbij dat genoemd

evenwicht verstoord zal zijn of worden.

De invloed die deze verschuiving heeft op de uitvoering van de taak

zal moeten leiden tot een verandering in de struktuur van de taak om

weer te komen tot een akseptabel evenwicht tussen 'kostenr en rbatenr.

Er zijn drie vormen van kapaciteitsreduktie gekozen voor het onderzoek:

kapaciteitsreduktie ten gevolge van het geven van aandacht aan een af-
leidingstaak, het gebruik van alkohol en het gebruik van een bekrach-

tigde armprothese door mensen bij wíe één arm geamputeerd is. Hulp bij
deze vorm van reduktie moet meer gezien worden als toepassing (appl i-
katíe) van fundamentele kennis, zoals bij de twee eerstgenoemde vormen

van kapaciteitsredukt¡e tot uiting komt. Deze keuze voor het appl ika-
tie-onderzoek bij éénzijdig geamputeerden volgt onder meer uit het

feit dat bij deze groep patienten de graad van aanvaarding van Prothe-
sen laag is.
Er is een spl itsing gemaakt in drie deel projekten:
a. binaire keuzen als afleidingstaak;
b. alkoholgebruík bij een regel taak;

c, mentale inspanning bij het besturen van armprothesen.

Voor al le dríe deelprojekten zijn laboratoriumexperimenten uitgevoerd.
Bij het eerste deelprojekt is een kontinue regeltaak gegeven als hoofd-

taak. Verschi I lende niveaus van afleidingsstress, in de vorm van binai-
re keuzen, beînvloeden hier de regelprestatie van de proefpersonen. De

veranderde prestatie van de proefpersoon wordt beschreven als funktie
van die afleidingsstress en de parameters in een gel ineariseerd model

voor het regelgedrag van de proefpersoon, Er is hierover goed kontakt

met Dr S. Baron en \y'.H, Levison (Verenigde Staten), die zullen trachten

het optimale regelmodel van de mens en de door hen voorgestelde index

voor werkbelasting toe te passen op de gegevens die uit ons experiment

voortkomen.

Voor het tweede deelprojekt is een experiment uitgevoerd op een fiets-
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simulator met gesimuleerd de te volgen koersen èn een gesimuleerde sta-
bil isatie van het fietsírame. Tijdens het volgen van de koers en het

baìanceren werd de kapaciteit van de proefpersoon gereduceerd door bi-
naire keuzen of door alkoholgebru¡k. Ook hier worden de Parameters van

het regelmodel van de mens bestudeerd. Als proefhypothese geldt hÎer

dat het bewuste volgen van een willekeurige koers sterker beÎnvloed

wordt door kapaciteÎtsreduktie dan het veel meer onbewust uitgevoerde

balanceren. Tezamen met taak en stressvariabelen werd een EEG geregis-

treerd.
Het derde deelprojekt maakt deel uit van het reval idatieprojekt van de

werkgroep mens-machine-systemen van de Technische Hogeschool te Delft.
Belangrijke deelprojekten al daar, die met ons appì ikatieprojekt ver-

band houden, zijn de veld- of kl inische evaluatie van prothesen en re-

val idatiemethoden, en de funktiewinst van armprothesen. ln ons deel-

projekt wordt de mentale inbpanning die nodig is voor het besturen van

de prothese onderzocht (de 'kosten'). Tezamen met de funktiewinst (de

'baten') van een prothese leidt dit tot een door de patient ervaren

funktional iteit van de prothese (subjektieve funktiewinst). De mate

waarin deze funktional iteit meespeelt in het akseptatiegebeuren is het

onderwerp van het evaluatieprojekt.
De uitvoering van ons part van het deelprojekt omvat een aantal expe-

rimenten in een laboratoriumsituatie met gezonde proefpersonen. Een

aantal speciale prothesefittingen is gemaakt om aan een gezonde arm

een bekrachtigde handprothese te kunnen bevestigen. ln deze experimen-

ten is de aandacht gericht op de meetbaarheid van de stuurbelasting

door de prothese,

Hiertoe zijn aanvankel ijk fysiologische metingen verricht; momenteel

wordt alleen gewerkt aan dubbeltaak- en taakanalysemethoden. Hoewel de

integratie van het Laboratorium voor Ergonomische Psychologie (LEP)

binnen het NIPG/TNO minder tijd vergde dan aanvankel ijk verwacht was,

is de voortgang van het projekt er toch door gestagneerd. De eerste

twee deelprojekten waren gepland om in 1975 afgerond te worden, er

zouden daarover rapporten verschijnen. Dit doel werd in het afgeloPen
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jaar niet bereíkt, hoewel de voorverwerking van de gegevens groten-
deels gereed is. Het derde deelprojekt - kapaciteitsreduktie door arm-

prothesen - heeft weinig hinder ondervonden van de overplaats¡ng van

het LEP.

Als uitvloeisel van het projekt 'Formal isering van de effekten van ge-

reduceerde mentale kapac¡teitr - in het bijzonder het deelprojekt 'Men-

tale kapacíteit als faktor bij prothese-ontwerpen' (406) - hebben we-

tenschappel ijke medewerkers van het NIPG/TNO een intensief aandeel in

een projekt dat in feite uitgevoerd wordt door medewerkers van de Tech-

nische Hogeschool te Delft. ln dit jaarversìag willen ook wij er enige

aandacht aan schenken.

Het projekt heeft grote betekenìs voor een kle¡n aantal zeer ernstig
gehandicêpten, voor wie kommunikatie met hun omgeving zonder hul pmidde-

len niet mogel ijk is. Het zijn voornamel ijk patienten met een dwars-

lesie (een ernstige beschadiging van het ruggemerg) en sommige I ijders
aan mul tiple sclerose. Voor hen zijn in de industrie schrijfmachines
ontwikkeld die op afstand bestuurd kunnen worden. Geen van deze appa-

raten bl ijkt echter te voldoen aan de eisen die eraan gesteìd moeten

worden. ln de Technische Hogeschool is nu een prototype ontwikkeld van

een schrijfmachine die door middel van I ichtsignalen bediend kan wor-

den. De patient krijgt daartoe op zijn voorhoofd een toestelletje be-

vestigd met een lichtbron die hij, door hoofdbewegingen, kan laten schij-
nen oP de verschillende rkaraktersr - letters en leestekens - van een

schrijfmachine die reageert op die I íchtsignalen. Al le 'karaktersr van

de machine zijn namel ijk toegerust met foto-elektrische cellen, De

schrijfmachine bevat verder een geheugen, zodat de patient een 'geschre-
ven' zin op een soort I ichtkrantje terug kan laten komen. Het paneel

van de schrijfmachine bevat verder een aantal korrektietoetsen, zodat

de patient eventuele fouten in de rgeschreven' zin kan herstel len.
Er zijn, uit ergonomische overwegingen, nog vele n¡oeil ijkheden op te
lossen voordat dît apparaat geheel gebruiksklaar is. Daarom zijn er in

de TH-Delft vijf proefexemplaren gebouwd - de zogenaamde'nul-serier -
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waarmee men in een aantal reval idatiecentra proeven gaat nemen. Deze

urorden begeleid door een ergonomisch geschoolde arbeidstherapeute. De

resultaten van deze evaluatie npeten leiden tot een optimum aan tech-

nische nrogel ijkheden, pas daarna kunnen de definitieve schrijfmachines

voor deze groep gehandicapten gekonstrueerd uprden.

Afgezien van deze louter technische konstruktieproblemen dient de pa-

tient rzijnr schrijfmachine ook nog psychisch te aksepteren, èn npet

men voortdurend alert bl ijven op eventuele mentale en fysíeke (over-?)-

belasting van de patient. Maar zelfs dan is men er niet, want er dienen

uiteraard eveneens een adekwate begeleiding van de patient en een ser-

vice-organisatie georganÎseerd te worden, Slagen al le proeven, is men

inderdaad in staat alle opdoemende problemen op te lossen, dan zal het

voor zeer ernstig gehandicapte mensen nngel ijk zijn meer kontakten met

hun omgeving te hebben, hetgeen voor hun geestelijk welzijn van on-

schatbare waarde kan zijn.
De kl inische evaluatie van deze 'schrijfmachiner zal zo'n drie jaar

vergen. De financiële en organisatorische aspekten vên het gehele Pro-
jekt zijn gekoördineerd door het oprichten van de Stichting van Ontwík-

kel ing van Systemen voor Kommunikatie-apparatuur in de Reval idatie (af-
gekort: '0SKARr), Er worden pogingen gedaan de u¡ teindel ijke financie-

ring van het projekt èn de konstruktie van de schrijfmachines via de

ziekenfondsen, de lJet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (wnO) of

de bijstandswet te doen geschieden.

Mentale belasting in extreme omstandigheden (407)

De omschrijving van dit projekt maakt duidel ijk dat die mentale belas-

ting het gevolg kan zijn van de situatie waarin men verkeert- Mentale

belasting acht men aanbrezig als een situatie veel informatieverwerking

vereist of,/en aìs er prikkels ziin die tot remotier aanleiding geven'

bijvoorbeeld sociale druk, konfl ikten, gevaar. Doel van het projekt is
maten vast te stellen en op hun waarde (bruikbaarheid) te toetsen braar-

mee mentale belasting aan de mens kan worden gemeten. Tot de hiervoor

te onderzoeken verschijnselen behoren variabelen van fysiologische aard
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- bijvoorbeeld het ECG - en die van het gedrag (binaire keuzetaak).
Er wordt gewerkt in experimenteel gekontroleerde praktijksituaties die
gekenmerkt worden door een 'beìasting' die een minimum aan I ichamel ij-
keenergie vereist en een maximum aan mentale belasting. De variabelen
waarvan men verwacht dat zij zullen variëren met mentale belasting zijn
in dit onderzoek de experimentele variabelen (voorspel lers); de kondi-
ties vormen het kriterium. Er worden experimenten gedaan waarbij emo-

tionele mentale belasting afzonderl ijk wordt onderzocht (bijvoorbeeld
bij parachutisten, duikers in gevaarl ijke situaties) en exper¡menten

waarbij het aksent meer I igt op de informatÌeverwerkinS (bijvoorbeeld
bij bestuurders van vl iegtuigen).
Voor de experimenten met piloten hrordt samengewerkt met de KLM, het Na-

t ionaal Luchtvaart-Geneeskundig Centrum en de Rijksluchtvaartschool ,

Het onderzoek bij duikers geschiedt in samenwerking met het duik-medisch
centrum van de Koninkl ijke Marine, dat bîj parachutisten in samenwerking

met het korps kommandotroepen te Rozendaal en de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Er wordt steeds naar gestreefd het onderzoek zo in te rich-
ten dat het enerzijds de meer algemene wetenschappel ijke vraagstell ing

beantwoordt en anderzijds direkt voor de praktijk bruikbare aspekten
heeft.
De resultãten vãn het onderzoek met fysiologische variabelen i I lustre-
ren de mogel ijkheid globaal met deze variabelen te differentîëren tus-
sen verschil lende niveaus van mentale belasting in praktijksituaties,
zoals vl iegprocedures van verschillende moeil îjkheidsgraad. Ademfre-
kwent ie, s inus-ar i tm ie en hartf rekwent ie d if ferent ¡ ëren s i gn i f ikant
(O.t pct) tussen bijvoorbeeld landing, start, horizontale vlucht en

rust. De ademfrekwentie was hier de gevoel igste maat, de landing de

meest belastende konditie en zo vervolgens. Een onderzoek bij parachu-
t i sten (ennt ionel e bel ast i ng) dat ter vergel ij kí ng u i tgevoerd werd,
toonde aan dat bij hen juist de hartslagfrekwentie de gevoel igste maat

was, hetgeen overigens voorspeld was,

Uit deze onderzoekingen is gebleken dat het nog niet mogel ijk is klei-
nere verschillen in mentale belasting op te sporen en dat grote indi-
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viduele verschil len in reakt¡epatroon worden gevonden. Met de binaire-
keuze-generato ren r¡ordt de ( res i duel e) i nfo rmat ieverwerk i ngskapac i te i t
bepaald in experimenteel gekontroleerde belastende omstandigheden. Na-
gegaan wordt in hoeverre deze restkapaciteít als maat voor mentale be-
lasting kan worden gebruikt.
Tot nu toe werd vanuit deze vraagstell ing onderzoek verricht bij vl ie-
gers (in verschillende luchtfasen), verkeersìeiders (met een experimen-
teel vl íegtuig in verschil lende vluchtfasen), brandweerl ieden (op Magy-

rusladders) en duikers tijdens ontsnapping uit een onderhraterhuis en op
grote d¡epte. De resultaten hebben aangetoond dêt het mogel ijk is proef-
personen in de hier geschetste komplexe omstandigheden een binaire keu-
zetaak te laten uitvoeren, ln grote I ijnen geschiedt de taakuitvoering
volgens de verwachtingen: zij wordt slechter naarmate de belasting toe-
neemt,

Momenteel wordt met de binaire-keuze-generator onderzoek verr¡cht bij
de Koninkl îjke l4arine. Het tox¡sch effekt van lucht onder hoge druk
(10 atmosfeer) wordt bepaald bij duikers in een natte rekompressietank.
De ontwikkelde technîek biedt de nogel ijkheid aan een observator bui-
ten de tank een onmiddell ijke indikatie te krijgen van het waakzaam-

heids-(vigilantie-)niveau van de proefpersoon door middel van een pen-

schrijver die de reakties van de proefpersoon kontinu registreert.
Deze methode is eveneens bij uítstek geschikt voor de studie van het

effekt van onderdruk, zoals dit bijvoorbeeld geschiedt bij vl iegers in
het caisson van het Nationaal Luchtvaart-Geneeskundig Centrum te Soes-

te rbe rg .






