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INLEIDTNG

1.1 De vorm en inhoud van het gezondheidskundig onderzoek

In de agrarische wereld bestaat op dit moment geen geinstitutionaliseer-
de vo:rst van bedrijfsgezondheidszorg. rn het kader van de arbeidsomstan-
dighedenwet (Arbo-wet) wil het Landbouwschap echter bezien of op basis
van vrijwilligheid tot invoering van bedrijfsgezondheidszorg zou kunnen
worden overgegaan. Voordat het Landbouwschap een standpunt wil j-nnemen

over de wenselijkheid-van de invoering van de bedrijfsgezondheÍdszorg
heeft hij de organisatorische nogelijkheid daarvan willen onderzoeken.
Daartoe is door het Landbouwschap de praltijkproef nBedrijfsgezondheids-

zotg" opgezet.

Ook het Direktoraat Generaal van de Arbeid (DGÀ) van het Ministerie v¿ìn

sociale zaken en lferkgelegenheid bleek in dit onde:*rerp geinteresseerd
en was bereid de pralrtijkproef mee te financieren.

De praktijkproef oilt'rltte oen gezondheidskundig onderzoek van een groep
agrariërs oP enkele bestaande gezamenlijke bedrijfsgezondheidsdiensten
(BGDren). Het nredisch onderzoek had het karalter van een zogenaamd pe-
riodiek Bedrijfsgezondheidskundig onderzoek (pBco), zoals dat in de be-
drÍjfsgezondheidszorg gebruikelijk is. Besloten is het pBGo uit te voe-
ren aa'n de hand van de set "groene formulieren", die recentelijk is ont-
wikkeld door de groeP direkteuren van gezamenlijke bedrijfsgezondheids-
diensten en is geaccepteerd door de Nederlandse Vereniging van Arbeids-
en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). van de groene formul-ieren (zie BrJr,ÀcE 1)

zijn gebruikt:

- formulier 0 : personalia, werkgegevens en konklusies
- formulier 2A: vragenlijst gezondheidsÈoestand

- formuLier 28: vragenlijst werkomstandigheden

- fonrulier 3 : checklist lichanelijk onderzoek

- formulier 4 : bionetrische gegevens.

Bij de pra]<tijkproef zijn vijf bedrijfsgezondheidsdiensten betrokken
geweest, die ieder 1200 werkenden in één agrarische sektor hebben onder-
zocht. Het ging daarbij om mannen met de Nederlandse nationaliteit in de

leeftijd van 25 t/n 64 jaar. Hoewel is gestreefd naar gelijke aantallen
ondernemers en werknemers in de gehele onderzoeksgroep Ís de verhouding
ondernemers en werknemers per agrarische sektor nogal verschillend.
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Uiteindelijk zijn 836 agrariërs, die aan de criteria voldeden, onder-

zocht. Deze agrariërs zijn verdeeld over de volgende sektoren en BGDren:

- op de BGD Oost-Gelderland in Doetinchem zijn 51 ondernemers en

120 werknemers uit het loonwerk onderzocht

- op de BGD Delft en Omstreken in Delft zijn 101 ondernemers en

101 werknemers uit de tuinbouw onderzocht

- op de BGD Leiden en Omstreken in Leiden zijn 84 ondernemers en

96 werkne¡rers uit de bloembollen-sektor onderzocht

- op de BGD Land van Cuyck en Noord-Limburg in Box¡neer zijn 147

ondernemers en 23 werknemers uit de varkenshouderij onderzocht

- op de BGD Noord-!{est Veluwe en Zuidelijke fJsselneerpolders in
Hardenrijk zijn 7l ondernemers en 42 werknemers uit de fruit-
teelt onderzochÈ.

Het gezondheidskundig onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van

november 1983 t/m aprÍl 1984.

De gegevens van het gezondheidskundig onderzoek zijn bewerkt en geanaly-

seerd, toegespitst op de vraag:

'tZijn er Ðersehillen ín de ue?konstqndigheden en de gezondheídstoe-

stqnd 'bussen de uerkenden ín de diuerse agrar¿sehe bez,oepsgroe-
*^-11
PctL .

De resulÈaten hiervan zijn gepubliceerd in het NIPG rapport "De ver-
schillen in de gezondheid en de werkomstandigheden tussen een vijftal
agrarische beroepsgroepen" (Van der Klaauw 6 van Putten, L985). Dit rap-

port zal in het vervolg worden aangeduid als het eerste NIPG-rapport.

I.2 De twee aanvullende analyses

Tijdens de bewerking van de gegevens van het gezondheidskundig onderzoek

van de agrariërs, waarvan de resultaten eerder zijn gepubliceerd, werd

duidelijk dat twee aanvullende analyses mogel5.jk waren:

L) een vergetijking van de onderzoeksgegevens van de agrariêrs rnet

die van werkenden in de bouwnijverheid

2) onderzoek naar de specifieke relaties tussen de werkomstandighe-

den zoals die door de werkenden worden ervaren en de gezondheid

binnen elk van de vijf onderzochte agrarische sektoren.

Ad 1: In het eerste NIPc-rapport zijn de agrarische sektoren onderling
vergeleken met betrekking tot de gezondheid en de door de deelnemers
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ervaren werkomstandigheden. Naast deze onderlinge vergelijking was er
behoefte om de vijf agrarische sektoren als geheel te vergelijken met
een andere beroepsgroep.

ltet name is hierbij aan de groep werkenden in de bouwnijverheid gedacht,
uitgaande van het gegeven dat deze beroepsgroep zich ook ker¡¡rerkt door
gelijksoortige zware fysieke werkomstandigheden. Een referentiebestand.
van bouwvakkers is door de BGD Oost-Gelderland in Doetinchem beschikbaar
gesteld.

Ad 2: Bij de eerste anaLyse was de aandacht gericht op de verschillen in
gezondheid tussen de verschill.ende agrarische beroepsgroepen. Er zijn
met betrekking tot de gezondheidsgegevens, die zijn verkregen net de

vragenlijst, weinig verschillen gevonden tussen de beroepsgroepen. Met
betrekking tot de bÍo¡netrie bleken er wel veel verschillen te zijn, doch
deze moesten veelal worden toegeschreven aan het gebrek aan standaardi-
satie tussen de BGDren. Hierdoor kon de vraag of de gevonden gezond-
heidsverschillen zouden kunnen worden verklaard door de werkomstandighe-
den niet worden beantwoord. Àangezien er binnen de BGD'en veel minder
standaardisatieproblernen v¿areno i.s het idee geopperd om binnen elk van

de agrarische sektoren te zoeken naar mogelijke rel-aties tussen de ge-
zondheid en de door de deelnemers ervaren werkomstandigheden. Door de

aandacht te richten op de sektor-specifieke relaties zouden nogelijke
knelpunten in de arbeidssituatÍe van de werkenden in de verschillende
agrarische sektoren kunnen worden opgespoord.

1.3 De opbouw van het rapport

De twee aanvullende analyses zullen in twee aparte hoofdstukken worden

besproken. Omdat de beide analyses zich op verschillende onderwerpen
richten zaL elk hoofdstuk worden afgesloten met een paragraaf "samen-
vatting en konklusies".
rn hoofdstuk 2 wordt de vergelijking van de gegevens van het gezond-

heidskundig onderzoek bij agrariêrs met die van werkenden in de bouw-

nijverheid behandeld.

Hoofdstuk 3 bevat het onderzoek naar sektor-specifieke relaties tussen
de werkomstandigheden en de gezondheidsgegevens.
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2. VERGELIJT(ING VÀN DE ERVÀREN WERKOMSTÀI.¡DIGHEDEN ET.I GEZONDHEIDSGE-

GE\IEì¡S TUSSEN ÀGRÀRIERS EN T{ERKE¡TDEN TN DE BOUI{NIJVERHETD

2.L De vraaqstellino

Er bleek behoefte te zijn te weten hoe de gezondheidstoestand van de
beroepsgroep agrariêrs zich verhoudt tot die van andere beroepsgroepen.
om de gezondheidstoestand van de agrariërs, die bij het gezondheidskun-
dig onderzoek van de praktijkproef van het Landbouwschap waren betrok-
ken, te vergelijken net die van een extern bestand, is gekozen voor de
beroepsgroep bouw. Een argunent voor deze keuze was de gelijksoortige
werkonstandigheden van de beide beroepsgroepen. zoars in paragraaf 1.2
is opgemerkt wordt uitgegaan van het gegeven dat de beide beroepsgroepen
zich kensrerken door zware lichamelijke arbeid. Hoewel de werkomstandig-
heden van gelijke orde kunnen worden geacht, is dat niet het geval met
betrekking tot de gezondheidstoestand. Aangenomen mag worden dat de wer-
kenden ln de bouwnijverheid een relatief ernstige gezond.heidsproblema-
tiek hebben. Dit kan worden onderbouwd met enkele verzuimcijfers (SvR,
1982). Het percentage verzuimde arbeidsdagen van de beroepsgroep bouw is
met 12-191 hoog, terr'Íjt de agrarische werknemers het één na laagste
verzuimpercentage (5.13t) hadden van de 26 beroepsgroepen. Ook het aan_
tar verzuinde dagen per verzuimgevar was bij de beroepsgroep bouw (2r.2
daglgevar) hoger dan bij de agrarische beroepsgroep (15.7 dag,/geval).
overeenkomstige verschillen tussen de beide beroepsgroepen zijn gevonden
Ín de kans op de ürAo-toetreding. Bijrsrna en Koopmans (r9g4) konÌrudeer-
den uit een onderzoek bij 24 bedrijfsverenigingen over de periode 19?O-
1981 dat de bouwvakkers een hoog risico hadden voor toetreding tot de
l{Ao en dat dit risico voor de agrariërs lager was. Dit betekent dat ver-
wacht mag worden dat de bouwvalkers in vergelijking met de agrariërs een
ongrunstiger beeld laten zien van het gezondheidstoestand.

Het gezondheidskundig onderzoek bij de agrarièrs is uitgevoerd aan de
hand van de rgroene formulieren" en deze gegevens zijn door de BGD

oost-Gelderland te Doetinchem ingevoerd in haar geautomatiseerd systeem.
Omdat het periodiek gezondheidskundig onderzoek (pBcO) in de bouwnijver_
heid eveneens wordt uitgevoerd aan de hand van de set ,,groene formulie-
ren", heeft de BGD te Doetinchem in de loop van de tijd een groot be-
stand opgebouwd voor haar verzorgingsgebied. De BGD te Doetinchem was
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bereid dit bestand ter beschikking te stellen als referentie voor een

vergelijking met de agrarische beroepsgroep. Ourdat beide bestanden door

de BGD te Doetinchem zijn ingevoerd, zijn systematische fouten ten ge-

voÌge van een ongelijke data-invoerbehandeling onwaarschijnlijk, zodat

de vergelijking zonder veel problemen uitvoerbaar is.

De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd:
nln hoeuerre zijn er Ðe?schil\en ín uerk en gezondheid tussen de

groep agnaz"iërs, die hebben deeLgenonen aan het gezondheidskudig
ortderzoek uan de pnaktíjkproef, en de g?oep werkenden in de bota¡-

nijuerheid, díe op de BGD te Doetinehem een PBG) hebben ondez,gaan?tl

2.2 Enige kanttekeningen bij de vraagstelling

Voordat een vergetijking tussen de twee beroepsgroepen kan worden uitge-
voerd moet een aantal kanttekeningen worden gemaakt over de wijze waarop

de gegevens zijn verzameld en de representativiteit van de onderzoeks-
groepen.

De set groene formulj.eren is als onderzoeksinstrument vrij nieuw en de

BGDren zijn niet gewend deze volgens één unifo:¡r protokol te gebruiken.

Alleen de gegevens van beide vragenlijsten (formulier 2A: gezondheids-

toestand en formulier 28: werkomstandigheden) komen in aanmerking voor

een vergelijking tussen de beroepsgroepen. De door de onderzochten in te

n¡llen vragenlijsten lijken minder gevoelig te zijn voor verschillen in
werkwijzen tussen de BGDren.

Wat betreft de representativiteit van de beide groepen kunnen de volgen-

de opmerkingen worden gemaakt:

- De groep agrariërs is afkonstig uit een vijftal agrarische sektoren,

waarin grote sektoren, zoals bijvoorbeeld de melkveehouderij, niet zijn
opgenomen. Dit betekent dat de vijf agrarische sektoren als geheel niet
representatief kunnen worden geacht voor de gehele agrarische beroeps-

groeP.

- De groep bouwvalkers zijn allen afkomstig uit het verzorgingsgebied

van de BGD te Doetinchem. Zíj worden opgeroepen voor een routinematig
onderzoek op een leeftijd van 35 jaar en ouder.

Iedereen die in de bouwnijverheid werkt krijgt een oproep voor een PBGO,



dus ook de trrandfur¡kties" zoals administratieve en toeleveringsfunkties.
De groep bestaat voornamelÍjk uit werkne¡ners, maar de ervaring leert dat
ook ondernemers voor een PBGO worden opgeroepen. De samensteltÍng van de

onderzochten is dus nogal heterogeen.

- Het gezondheidskundíg onderzoek van de agrariërs had het kara-lrter van
een éénnalig onderzoek en heeft zich gekenmerkt door een hoog deelnane-

Percentage (74t). Daar staat een erkend slechte opkomst bij de pBGO van
de groep bouwvalkers tegenover. Tussen de 40-50$ geeft gehoor aan de

oProeP. l'!en kan slechts filosoferen over de gezondheidstoestand van de

nonresPondenten. l'len kan veronderstellen dat personen geen gehoor geven

aan de oProep' omdat zij door een slechte gezond.heid onder medische be-
handeling zijn en daaron een medisch onderzoek elders niet zínvol aeh-
ten. Ook kan worden verondersteld dat de nonrespondenten geen gehoor
geven aan de oProeP' omdat zLj gezond zijn en daarom het niet zinvol
achten zich te laten onderzoeken. Er zijn geen onderzoeksgegevens voor
de bouw bekend over de realiteit van de beide veronderstellingen.

uit bovenstaande kanttekeningen volgt dat de vergelÍjking niet per sé
betrekking hoeft te hebben op alle agrariêrs en bouwvakkers, zodat de

resultaten van de vergelijking moeten worden gezien als een eerste ken-
nismaking met gegevens over de gezondheidstoestand en ervaren werkom-

standigheden van de beide beroepsgroepen.

2.3 De gegevens en de analysemethode

2.3.1 le_gsggvene

Een groep agrariërs en een groep werkenden in de bouwnijverheid zijn net
el-kaar vergeleken net betrekking tot de gegevens van de vragenJ-ijsten
van de set groene formulieren.
De gegevens van de groep bouwvalkers omvatten het pBGo uÍt de jaren
1982-1983-1984, terwijl die van de agrariêrs afkomstig zijn van 1983 en

1984.

rn de vergelijking zijn de vragenlijstgegevens veelal op¡genomen in de

vorm van somscores. De indeling en de konstruktie hiervan zijn beschre-
ven in het eerste NlPG-rapport. Een uittreksel hiervan is opgenomen in
BUI,ÀGE 2.
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O¡rdat de vragenlijstgegevens worden beînvloed door de leeftijd moet bij
de vergelijking hie¡rree rekening worden gehouden. Besloten is de verge-

Iijking uit te voeren in twee leeftijdsklassen, nanelijk 35 t/m 49 jaar
en 50 t/m 64 jaar. De groep agrariêrs bestaat uit personen in de leef-
tijd van 25 t/tr 64 jaar; echter beneden de leeftijd van 35 jaar vindt
geen PBGO plaats bij de bouwvakkers. Dit betekent dat in de vergelijking
met de bouwvakkers alleen de agrariërs in de twee genoemde leeftijds-
klassen zijn opgenomen.

De groep bouwvakkers bestaat voornamelijk uit werknemers. De groep agra-

riërs bestaat uit ondernemers en werknemers. Uit het eerste NlPG-rapport

is bekend dat agrarische ondernemers en agrarische werknemers op tal van

aspekten van elkaar verschillen. Daarom is in de vergelijkÍng tussen

agrariërs en de bouwvakkers onderscheid gemaakt tussen agrarische onder-

nemers en werknemers.

fn de vergelijking zijn alleen mannen opgenomen met de Nederlandse na-

tionaliteit. Ta-bel 2.1 geeft een overzicht.

Uit tabel 2.1 volgt dat de groep agrarische ondernemers redelijk homo-

geen verdeeld zijn over de leeftijdsgroepen en de agrarj.sche sektoren.

Bij de agrarÍsche werknemers is dit niet het geval; ver'tegenwoordigers

uit de sektoren varkenshouderij en fruitteelt zijn bijna niet meer in de

onderzoeksgroep aanwezig. De jonge leeftijdsgroep is voornamelijk samen-

gesteld uit werknemers uit de sektoren loonwerk, tuinbouw en bloer¡bol-

len, terwijl de oudste leeftijdsgroep alleen nog maar bestaat uit werk-

nemers uit de sektoren tuinbouw en bloemboLlen.

Het is niet zinvol in de vergelijking de agrarische ondernemers en werk-

nemers verder op te splitsen naar de verschillende agrarische sektoren,

omdat de groepen te klein worden. Ook de groep bouwvakkers is over de

onderzoeksjaren heen als één geheel beschouwd.
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T€bel 2.1. De sôlenstelllag van de te vergeltjken beroepsgroepeu. Het aa¡tal tlederlandse
DanDen per leeftlJdsgroep voor:
- tþ groep boumlJverheld naar het Jaar van nedlsch onderzoek;
- de groeg agrarlêrs naar Cle agrarlsche sektor eD Daar het onderscheld onihr-

nener/rerÌneoer

2.3.2 Pe_anaÀVgemelheds

De analyse is univariaat uitgevoerd. steeds zijn paarsgewijs en per
leeftijdsgroep de volgende groepen met elkaar vergeleken:

- de agrarische ondernemers met de bourn¡alkers

- de agrarische werknemers met de bouwvakkers.

LEEFTI.]DSGROEPB¡ 35-49 Jaar 50-5{ Jaar

BOIJI{NIJlrRHEID:

6t5
677

596

248
266

227

onderzoeksJaar:
t982
1983

1984

totaal 1918 74r

AGRÀRIIRS:

25

47

46

58
33

18

38

22

56

27

onde¡:oe¡¡ers:

terkneners:

agrarlsche sektoren:
loonwerk
tulnbouv
bloenbollen
varkenshouclerlJ
fn¡ltteelt

totaal 209 161

agrarlsche sektoren:
loonwerk
tul¡bouv
bloenbollen
varkensbouderlJ
fruftteelt

43

46

46

7

13

6

t9
2T

3

?

totaal 155 56
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Afhankelijk van het kenmerk van de gegevens zijn verschillende statisti-
sche toetsen toegepast. BÍj de gegevens net een tweedeling (dichotoom

kenmerk) is de ¡2-toets gebruikt. I{anneer er sprake was van een gegeven

met een ordinaal kenmerk, d.vt.z. er is een ordening in de kategorieën

zonder dat er sprake is van een specifieke waarde, is de toets van Yates

gebruikt. !{anneer kon worden aangenomen dat het gegeven een normale ver-
deling had, is de Student t-toets voor twee groepen gebruikt.
Voor de bepaling van de signifikantie van een verschil is steeds een

onbetrouwbaarheidsdrempel van 5t gehanteerd. Dat wil zeggen dat de kans

dat het verschíl op toeval berust kleiner of gelijk is aan 5t.

2.4 De_¡erglqalgn_ltrn de vergeli jking

2.4.L De_gezondheidsklachten

De gezondheidsklachten omvatten de vragen I t/m 30 van fonrulier 2A (zie

BIJLÀGE 1). Zí) zijn samengevat in L2 aandachtsgebieden en een totaal-
score, waarbij alle klachten per individu zijn getotaliseerd (zie BIJLA-

GE 2).
In BIJLAGE 3 zijn de gemiddelde somscores per aandachtsgebied per groep

weergegeven evenals de resultaten van de statistÍsche toetsing.
In figuur 2.L zijn de somscores gepercenteerd naar de maximaal haalbare

score en uitgedn¡kt Ín de zogenaamde klachtenscore per aandachtsgebied.

Ook de resultaten van de statistische toetsing zijn daarin vermeld.

Een globale beschouwing van figruur 2.1 leidt tot de volgende konklusies:

- de bouwvalkers scoren op bijna alle aandachtsgebieden iets hoger dan

de agrariërs. Dit resulÈeert in een signifikant verschil in het totaal
aa¡ gezondheidsklachten tussen de agrarische werknemers en de bouwvak-

kers voor de beide leeftijdsgroepen. De agrarische ondernemers nemen

een tussenpositie in tussen het hoge klachtenniveau van de bouwvakkers

en het lagere klachtenniveau van de agrarische werknemers;

- op de meeste aandachtsgebieden verschillen de groepen nÍet signifikant
van elkaar. SLechts voor enkele aandachtsgebieden zijn verschíIlen
gevonden.
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Figuur 2.1 De gentddelde klachtenscores als percentage van ile naxlnale scores van de aan-
dachÈsgebieden (vragenllJst 2A) ultgesplitst naar agrarlsche onderneners(0N), agrarische werknemers (llN) en-velkenden ln de bouwnljverheld (BN)
en naar tyee LeeftiJilsklassen (zie BIJLÀGE 3)
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Er ls een slgniflcant verschil, d.v.z. de kans dat het verschil
1s kleiner dan 5t

op toeval berust

Er is een signlficant verschil tussen de agrarlsche onderneners en de werkendenin ile boumijverheid

Er is een signiflcant verschil tussen de agrarische nerknemers en de werkendenin de bouunijverheid
2)
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llanneer meer specifiek wordt gekeken naar verschillen tussen de groepen

dan zÍjn tussen de agrarische onderneners en de bouwvalkers de volgende

verschÍIlen gevonden:

- voor de jongste leeftijdsgroep:
de agrarische ondernemers hebben vaker last van de buik en urinewegen

- voor de oudste leeftÍjdsgroep:
de agrarische ondernemers hebben minder vaak last van de bovenste en

onderste ledematen

- voor de beide leeftijdsgroepen:
er zijn geen statisÈisch signifikante verschillen gevonden.

Tussende@endebouwva}kerszijndevo1gendever-
schilfen gevonden:

- voor de jongste leeftijdsgroepen:
de agrarische werknemers hebben minder algemene psychische klachten,

ninder hartklachten, minder klachten over buik en urinewegen en minder

Iast van de bovenste ledemaÈen

- voor de oudste leeftijdsgroepen:
er zijn geen staÈistisch signifikante verschillen gevonden

- voor de beide leeftijdsgroepen:
de agrarische werknemers hebben in het totaal minder gezonoi:'*idskl¿cll'-

ten dan de bouwvakkers.

2.4.2 He! 3isklegedre9¿ qe_gszgnghgigs¡igigolaktoren_en de_oye¡ige

vragen_van_de l¡raSenlijst gegondheidstoesÈand

Het ziektegedrag omvat de vragen 31, 32 en 33 van de vragenlijst gezond-

heidstoestand (BIJLAGEN 1 en 2). l{et deze vragen wordt geinformeerd of

men in de afgelopen 5 jaar onder medische behandeling is geweest of dat

men in die periode een operatie heeft ondergaan en wordt gevraagd naar

het gebruik van geneesmi-ddelen.

Gezondheidsrisicofaktoren zijn uitgevraagd via de vragen 34, 36, 37 en

38. Zij houden een viertal gegevens in, namelijk:

- de aanwezigheid van bepaalde ziekten in de fa¡nilie

- het rookgedrag

- het alkoholgebruik

- het lichamelijk inspanningsniveau.

l.tet de overige vragen worden de vragen 39 en 40 bedoeld. Hiermee wordt

gevraagd of, naar de nening van de onderzochten, de gezondheidsklachten
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gerelateerd zijn net het werk en wat de algernene gezondheidstoestand van
het monent is.

De resultaten staa¡¡ ve:¡reld in tabel 2.2.
Een globale beschouwÍng van tabel 2.2 teidt tot de volgende konklusies:
- er zijn geen grote verschillen tussen de agrarische werknemers en de

bouwvakkers

- er zijn wel verschillen tussen de agrarische ondernemers en de bouw-
valkers in die zin dat de ondernemers minder vaak roken en alkohol
gebruiken. Daarnaast geven de ondernemers val<er aan dat de gezond-
heidsklachten sanenhangen ¡net het n¡erk.

lJanneer meer sPecifÍek wordt gekeken naar de verschillen tussen de groe-
pen dan zijn tussen de agrarische onderneners en de bour¡¡akkers de vol-
gende verschillen gevonden:

- voor de jongste leeftijdsgroep:
de agrarische ondernemers zijn in de afgelopen 5 jaar ninder vaak on-
der medj-sche behandeling geweest

- voor de oudste leeftijdsgroep:
de agrarische ondernemers zijn de laatste 5 jaar valer geopereerd en
hebben een meer belaste familie-anamnese

- voor de beÍde leeftijdsgroepen:
de agrarische ondernemers roken ¡rinder vaaÌ sigaretten,/sigaren en zij
gebruiken ook ¡rinder vaak alkohol,. daarnaast zeggen zij vaker dat hun
klachten samenhangen met het werk.

Tussen de agrarische werknemers en de bouwvalke's zijn de volgende ver-
schillen gevonden:

- voor de jongste leeftijdsgroep:
de agrarische werknemers zijn de laatste 5 jaar minder vaak voor zíek-
ten behandeld en zij voelen zich ook vaker gezond

- voor de oudste leeftijdsgroep:
de agrarische werknemers hebben een meer bel.aste fanilie-anannese en
zíj gebruiken urinder vaak alkohol

- voor de beide leeftijdsgroepen:
er zijn geen statistisch signifikante verschillen gevonden.
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Tabel 2.2. Het percentage slgnalen op vragen over het zlektegeilrag, de gezondheiclsrlslco-
faktoren en de overige vragen bij agrarische onderneners en werknemers en bouw-
vakkers, onderverdeeld ln twee leeftljilsklassen

I€ef trJals-
klasse

Àgrarlërs
onder- uerÌ-
DeEers neEers

Bouw-
nlJver-
held

Àa¡tal ooderzochte personeu 35-{9 Jaar
5o-6tl Jaar

209 tss
161 56

1918

74L

Het zlektegeôrag:

De laatste 5 jaar o¡iler behan-
tbllng gereest voor één of neer
aaniloenlngen (itens 370 t/n 387)

De laatste 5 Jaar geopereerd
(1ten 391)

Gebn¡fkt nogal eens geneesnld-
delen (ften 395)

35-49 Jaa¡ txrtril
5È64 Jaar

35-49 Jaar
50-64 Jaat (*rI)

35-49 Jaar
50-64 jaar

49r C' 47r O
57t 56t

18r lst
22r a 23t

23t t8r
24ï 271

58r
62A

18r
15r

19t
23r

o

o

De gez ondhelclsrls lcof aktoren :

Ðèn of meer fa¡11le1eden net
çnoendle zlekte (n)

(ftens 400 t/n 404)

Rookt slgaren of slgaretteD
(1teu 42¡l)

Gebn¡1kt alkohol
(1ten 425)

Spaot zlch llcha.neIlJk nlet
1n (1ten 435)

35-49 Jaar
5O-6{ Jaar (*r1r2)

35-49 Jaar (*rl)
50-64 Jaat (*r1)

35-49 Jaar (*rl)
50-64 Jaar (*r1r2)

35-49 Jaar
50-64 jaar

32r 34r
38t o 40r o

54r
¿¡8t

88r o 94r
slr o 81r o

11r 14t
2tr 29t

¿1+ O
¿sr o

33r
2sr o

53r O

57r o

94r O

90r a

r3t
22+

De overlge vragen:

De klachten zlJn gerelateerd
aan het r¡erk (1ten 07¿l)

VoeLt zlch nlet gezond
(lten 075)

35-49 Jaar (*r1)
50-64 J aa-r (*, I )

35-49 Jaar (xr2)
5È6{ jaar

¿7t a 37r
48r O 367

11r 3r o
9$ t2r

35r o
38r o

9ta
t2r

* Er ls een slgnlficant versch1l, d.v.z. dle ka¡s dat het verschll op toeval berust ls
klelner dan 5t.

I Er ls een verschll tussen de agrarlsche o¡derne¡ners en de verkenden ln cle bouvnlJver-
beld (O: relatlef boge score/Q: relatlef lage score).

2 Þ ls een verschll tussen de agrarlsche werls¡eners en de verkenden lu de bouvnlJver-
held (O: relatlef hoge score/Q: relatlef lage score).
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2.4.3 De_wgrlogslagdtglege!

De werkomstandigheden zijn afkonstig uit de vragenlijst werkonstandig-
heden (fo¡¡rulier 28 van BIJI"AGE 1). Zij zijn samengevat in 7 werkaspek_
ten- De totale belasting van het aspekt werkomgevingsfaktoren weer opge-
bouwd uit 5 deelaspekten, te weten:

hÍnder van lawaai
hinder van trillingen en schokken

hinder van verontreinigingen
- hinder van kliuraatfaltoren
- beoordeling van de veiligheid

Tevens zijn alle werkproblemen (51 ite¡rs) per individu getotaliseerd tot
een totale sornscore (zie BTJLAGE 2). Alteen voor d.e agrarische onderne-
mers was de konstrultie van deze toÈale somscore niet urogelijk, omdat
zíj drie werkaspekten (de organisatie, de sa:nenwerking en de werkkring_
waardering) niet konden beoordelen.
Tot slot is gevraagd naar het "al met alr eindoordeel over het werk.

rn EÏJLÀGE 4 zijn de gemiddelde somscores per groep weergegeven evenals
de resurtaten van de statistische toetsing. rn figuur 2.2 zijn de som_
scores gepercenteerd naar de maximaal haalbare score. ook de resultaten
van de statistische toetsing zijn daarin verrneld.

Een globale beschouwing van figuur 2.2 leidt tot de volgende konÌlusies:
- de agrarische ondernemers en werknemers verschillen niet systematisch

van de bouwvakkers in de beoordeling van de verschillende werkaspekÈen
- twee werkaspekten vallen echter op:

1) de kLimaatfaktoren worden door de bouwvakkers als meer hinderlijk
ervaren dan door de agrariërs en daarmee hangt sa¡nen de meer nega-
tÍeve beoordeling van het totaal der werkomgevingsfaktoren door de

bouwvakkers

2) de waardering van de werkkring wordt door de agrarische werknemers
positiever beoordeel_d dan door de bouwvalkers.
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Figuur 2.2 De geni¿tilelale sonscores als percentage van de naximale scores van de diversê
aspekten van de verkomstandigheclen (vragenlljst 28) uttgesplltst naar
agrarische onderne¡ners (0N) r agrarlsche verkne¡rers (I{N) en werkenden in
dè boumijverhetd (BN) en naar twee leeftljdsklassen (zle BIJLAGE 4)

I
c)

0ll/9tl/Bti i

AÁNÍAL :

LEEFIIJDsGROEP:

ot,/rJil,/Bil :

AÂnlAL r

LEEFIIJDSGROEP:

* Er is een sÍgnificant verschil, d.w.z. de kans dat het verschil op toeval berust
is kleiner clan 5t

Er is een significant verschil tussen de agrarische onderneners en de uerkenden
in de boumijverheid

Er is een significant verschil tussen de agrarlsche werkne¡ners en de Herkenden
in de bouwnijverheid

910

ã=^ 30

I-9 zorä-; ro-
0

I
50

q40
2z!Siì; ¡o
!- ì

=9: 20

-'-10
0

¡
50

àô^ to

ã10

I
50

o-^ 40

ãø' 30

ã' l0

0

50

o_^ 00

Ê*g-' 'égj
uto 20

õ10
0

I
50

3¡o
E^ 30

-o- ?o

ë¡o
-0

el
--= so

è!; ro

d:ãH" E 30

'." P 20b=--ã-ãt 10

-ç o

/
50

50

640

s9; ¡o

r;ì
=F- 20

=ãìg- lo

0

-40

,"^ " 20

o'- l0

0

=10
ão!>i"' 30

=ã^ 20
=!Ni- ro

1)

2)

I
50

0¡r ¡ail BÌi 0t t¡ti Bt{
209 r55 r9l8 ¡61 56 741
35 . 49 JÁÀR 50 . 64 JMR

0N ¡ilt gil 0l vtl 8t{
209 I55 l9l8 161 56 741
35 - 49 JAÀR 50 - 6{ JAAR



-L7-

llanneer meer sPecifiek wordt gekeken naar de verschiLlen tussen de groe-
pen zijn tussen de agrarische ondernemers en de bouwvakkers de volgende
verschillen gevonden:

- voor de jongste leeftijdsgroep:
de agrarische onderneners hebben srinder vaak last van lawaai, vinden
de veiligheid in het werk vaker ín orde en staan positÍever tegenover
de taakinhoud van het werk

- voor de oudste leeftijdsgroep:
er zijn geen statistisch sigmifikante verschirren gevonden

- voor de beide leeftijdsgroepen:
de agrarische ondernemers hebben minder vaak hinder van de kli¡raatfak-
toren en daarom ook minder hinder van het totaal der werkomgevingsfak-
toren.

Tussen de agrarische werknemers en bouwvakkers zijn de volgende ver-
schillen gevonden:

- voor de jongste leeftijdsgroep:
de agrarische werknemers hebben valer last van trillingen en schokken,
desondanls hebben zij echter minder vaak last van alle werkomgevings-
faktoren te zamen

- voor de oudste J.eeftijdsgroep:
er zijn geen statistisch signifikante verschilren gevonden

- voor de beide leeftijdsgroepen:
de agrarische werknemers oordelen minder negatief over de ervaren
waardering van de werkkring.

rn tabel 2.3 zíjn de resultaten van het "al net aI" eindoordeel voor de
verschillende groepen weergegeven. uit deze tabel blijkt dat de agra-
riërs hun werk "al met al" positiever beoordelen dan de bouwvalkers.
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label 2.3. Het rrcl net al'elndoordeel over het rerk van de agrrarlsche onder¡eners en

rerkneners 1a vergellJkfng uet verkenden fn de boumlJverheld, ondewerdeeld ln
tvee leeftljdsklassen

* Er ls een slgoiflcant versch1l, d.u.z. de kans dat het verscbll op toeval benrst ls
klelner da. 5t.

1 Er 1s een verschll tussen de agrarlsche onderneners en de werkenden ln de boumlJver-
held.

2 Þ ls een verschll tussen de agrarlsche verknemers en de rerkenden ln Cle boumlJver-
held.

2.5 De samenvaÈting van de vergelijking

Er is een vergelijking uitgevoerd op de gesonneerde gegevens van de vra-
genlijst 2À (gezondheidstoestand) en vragenlijst 28 (werkomstandigheden)

van de set groene fo¡:urulieren (BrJtÀGE 1) .

De volgende groepen zijn onderling vergeleken:

- de agrarische ondernemers met werkenden in de bouwnijverheid

- de agrarische werknemers met werkenden in de bouwnÍjverheid.

De vergelijkingen zijn uitgevoerd in twee leefÈijdsklassen, namelijk:

- 35 t/m 49 jaar

- 50 t/m 64 jaar.

ÞefttJdsklasse groep Àantal
Personen

EINDOORDEEL OVER HIÍ ¡{ERK

(lte¡s 590 t/¡ 593)

goed redellJk uatlg nlet goe(

tttt

l5-rl9 Jaar (*, l r 2) Àgrarfsche
Onderneners

Àgrarlsche
l{erkneners

209

15s

7l 23 3 2

60 30 7 3

lÈrkenden ln de

Bouwnlj verheldl
1918 44 37 II I

50-64 Jaar (*rl) Àgrarlsche
Onderneners

Agrarlsche

_-ï::::::::_-_-_--
I{erkendeu ln de

BouvnlJverheld

161

56

74I

73 20

5{ 36

50 31 11

+
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De volgende konllusies kunnen worden getrokken:
Èlet betrekking tot de gezondheidstoestand Ís het verschil in het

totaal van alle gezondheidsklachten tussen de agrarische werknemers en
de bouwvakkers sÍgmificant. De agrarische werkneners klagen minder over
de gezondheid dan de bourn¡akkers. Het hoge klachtenniveau van de bouw-
vakkers vindt zijn oorsProng niet Ín één speciaal aandachtsgebied, maar
de bouwvakkers scoren over het algemeen op alle aandachtsgebieden iets
hoger dan de agrarische werknemers.

De agrarische ondernemers nemen een positie fn tussen het hoge klach-
tenniveau van de bouwvalkers en het lagere klachtenniveau van de agra-
rische werknemers.

Met betrekking tot het ziektegedrag, de gezondheidsrisicofaktoren
en de overige vragen zÍjn weinig verschillen gevonden tussen de agra-
rische werknemers en de bouwvalkers.
De agrarische ondernemers zeggen in tegenstelling tot de bouwvakkers
minder vaak te roken en alkohol te gebruiken. Verder geven de agrarische
ondernemers val<er aan dat hun gezondheidsproblenen net het werk samen-
hangen.

- Met betrekking tot de werkomsÈandigheden verschiLlen de agrarische
ondernemers en werknemers niet van de bour*valkers voor hrat betreft de
werkaspekten:'fysieke werkbelasting' en'psychische werkbelasting,.
f{el worden de werkomgevingsfaktoren door de agrariêrs anders beoordeeld
dan door de bouqn¡akkers. zowel de agrarische ondernemers als de werkne-
mers zeggen minder hinder te ondervj.nden van de werkomgeving dan de
bouwvakkers. DÍÈ blijkt te kunnen worden teruggevoerd op de klinaatfak-
toren. De agrarische ondernemers en werknemers geven aan minder hinder
te ondervinden van watãlte, koude, temperatuunrisselingen etc. dan de

bouwvakkers.

verder geven, in vergelijking met de bouwvakkers, de agrarj.ërs in het
algemeen een positÍever "al met al" eindoordeel over het werk en geven
de agrarische werknemers een positiever oordeel over de ervaren waarde-
ring van de werkkring.

De bovenstaande konklusies lijken deels
stemming te zijn met de opmerkingen die
gemaakt.

fn eerste instantie is er van uitgegaan
zelfde zware werkomstandigheden zouden

wel en deels niet in overeen-
vooraf bij de vergelijking zijn

dat de beide beroepsgroepen de-
hebben. Er zijn ook geen vet-
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schillen gevonden in de fysieke en psychische belasting van de beide

beroepsgroepen. Voor wat betreft de werkomgevingsfaktoren zijn er wel

verschillen gekonstateerd, sraar die zijn alleen afkomstig van een ver-
schil in beoordeling van de klisraatfaktoren. De agrariërs zeggen nÍnder
vaak last te hebben van warnte, koude, temperatuu¡*¡isselingen, tocht
etc. In dit lÍcht is het opmerkelijk dat de agrariërs het werk in het

algemeen positiever beoordelen dan de bouwvakkers.

In de tweede plaats is aangenomen dat de bouwvakkers een relatief ern-
stige gezondheidsproblematiek hebben. Dit is gebaseerd op ziekteverzuim-
cijfers en ltAO-cijfers, die voor de nerknemers in de bouwnijverheid on-

grunstiger liggen dan voor de agrarische werknemers. De resultaten van de

vergelijking tussen de agrarische n¡erknemers en de bouwvakkers lijken
hiermee in overeenstemming te zijn. De agrarische werknemers hebben een

signifikant lager klachtenniveau dan de bouwvalkers en het blijkt dat de

bouwvakkers op alle aandachtsgebieden iets hoger scoren.

De agrarische ondernemers hebben een klachtenniveau dat ligt tussen het

hoge klachtenniveau van de bouwvalkers en het lagere klachtenniveau van

de agrarische werknemers. Het verschilt niet signifikant van dat van de

bouwvakkers, waatrvan eerder is opgemer:kt dat zij een relatief ernstige
gezondhei.dsproblernatiek ìrebbe;i. 't.evens g.+';+ri üe ngrarj-sche ondernerners

aan een relatief gezonde leefwijze te volgen met betrekking tot rookge-

drag en alkoholgebruik en zeggen zij dat er een samenhang is tussen hun

gezondheidsprobleuratiek en het werk.

Omdat een aantal kanttekeningen kan worden gemaakt bij de representati-
viteit van de onderzoeksgroepen voor de betreffende beroepsgroepen, kun-

nen de resultaten van de vergelijkingen niet zonder meer gegeneraliseerd

worden naar alle agrari-ërs en alle bouwvakkers. Dit houdt in dat de re-
sultaten van de vergelijking slechts bedoeld zijn als een eerste kennis-

uraking met de gegevens over de gezondheid en de ervaren werkomstandighe-

den van de beide beroepsgroepen.



3. O¡IDERZOEK NÀÀR RELATTES TUSSEN I{ERKOI,ISTÀI.¡DIGHEDEN EN GEZONDHEID

BINNEN ELK VAI\¡ DE VIJF AGRÀRISCHE SEKTOREN

3.1 De vraagstelling en de achtergrond

rn het I'voorstel voor een statistische analyse van het onderzoeksmate-
riaal van het experiment Bedrijfsgezondheidszorg van het Land,bouwschap
(NIPG/ TNO mei 1984) is gesteld dat de analyse van de gezondheidskundige
gegevens zich zou rÍchten op de beantwoording van twee vragen:

a) zijn er verschillen in de gezondheidstoestand tussen de diverse
agrarische beroepsgroepen?

b) Geeft het onderzoeksmateri-aal aanwijzingen, aan welke faktoren
de eventuele verschillen zijn toe te schrijven?

In het eelste NrPG-raPPort zijn alleen de resultaten van de eerste vraag
(vraag a) besproken; dat wil zeggen de verschillen tussen de agrarische
beroepsgroepen.

zoals in paragraaf 1.2 Ís aangegeven zou de relatie tussen de werkom-

standigheden en de gezondheÍd (vraag b) beter binnen de afzonderlijke
agrarische sektoren kunnen worden bestudeerd, in plaats van voor de ge-
hele onderzoeksgroep. In dit hoofdstuk wordt getracht relaties tussen de

werkomstandigheden en de gezondheid binnen elk van de vijf agrarische
sektoren te analyseren. De aandacht zaL hierbij worden gericht op de

relaties die specifiek zijn voor één agrarische sektor. Deze specifieke
relaties zouden kunnen wijzen op een gezondheidsproblematiek, die kan
samenhangen met de voor die sektor specifieke werkzaarnheden. !{anneer de

relaties tussen werkomstandigheden en gezondheid zich in verschillende
sektoren nanifesteren, zou dat kunnen wijzen op de aanwezigheid van een

rneer algemene gemeenschappelijke dimensie, zoals bijvoorbeeld een mate

van klaaggeneigdheid die bij alle sektoren op dezelfde manier doorr¡rerkt.
Deze relaties zijn op zich zeer interessant op het moment dat het klach-
tenniveau hoog is. Desalnietternin hebben h¡e onze aandacht in dÍt rapport
alleen gericht op de relaties die specifiek zijn voor één agrarische
sektor.
Met het vaststellen van de relatie is de causaliteit van de relatie nog

niet gegeven. Het is vaak niet duideLijk of gezondheidsklachten het ge-
volg zijn van werkourstandigheden, of dat hinder in het werk voortkomt
uit de aanwezigheid van gezondheidsproblernen. De gegevens van dit onder-
zoek zijn niet primair voor de beantwoording van'een dergelijke vraag-
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stelling verzameld. Vooraf zijn geen specifieke aannamen gemaakt of ver-
wachtingen uitgesproken over de aard van de te vinden relaties. De ana-

lyse heeft daarmee een exploratief karakter en kan aanknopingspunten

leveren voor verder onderzoek.

Bij twee agrarische sektoren is het echter mogelijk de resultaten te
vergelijken meÈ die van een ander exploratief onderzoek. I{ille¡rs e.a.
(1984) hebben middels een postenguête werkenden in een achttal agra-

rische sektoren gevraagd naar de gezondheid en de werkbelasting. De sek-

toren glastuinbour¡ en varkenshouderij naalten deel uit van die acht sek-

toren en zijn ook opgenomen Ín de praktijkproef van het Landbouwschap.

Bij de bespreking van de resultaÈen van de twee sektoren zal- op dit
onderzoek worden teruggekomen.

3.2 De uitvoering van de analyse

Een onderzoek naar relaties, die specifiek zijn voor éên agrarische sek-

tor, vereist críteria voor zowel de aanwezigheid als de specificiteit
van de're.!-atie. Het gaat dus niet om de exacte sterkte van de samenhang,

maar oril ùe vi'aaE üi ..:en bepaalde grensívaarde wel of niet wordt over-

schreden. Op grond van de bovenstaande oveneging en vanwege de aard van

de gegevens zijn de relaties tussen de werkonstandigheden en de gezond-

heid bestudeerd met behulp van de Pearson's correlatiecoêfficiënten, die

gecorrigeerd zijn voor mogelijke verstorende variabelen.

De correlatiecoëfficiênt is een maat voor de samenhang tussen twee gege-

vens. Heeft deze coëfficiënt de waarde één, dat wil zeggen +1 of -1, dan

is er een volledige samenhang; is de coêfficiënt gelijk aan de waarde

nul (= 0) dan is geen samenhang aanwezig. De samenhang tussen twee gege-

vens kan kunstmatig ontstaan, wanneer de beide gegevens ook gerelateerd

zijn aan een derde gegeven, zoals bijvoorbeeld de leeftijd. De correla-
tiecoëfficiénten kunnen dan voor dÍÈ verstorende gegeven worden gekor-

rigeerd. Deze procedure wordt genoeurd "het partialiseren van de correla-
tiecoëfficiënten r .

Voordat de analyse kan plaatsvinden moeten een aantal keuzen worden ge-

maalt. In deze paragraaf zullen deze keuzen worden behandeld. Achtereen-

volgens komen aan de orde:

1. welke gegevens zullen in het onderzoek worden betrokken en voor wel-

ke versÈorende gegevens zal worden gekorrigeerd?
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2. welke criteria worden gehanteerd om een reratie als specifiek voor
de sektor te kenmerken?

3- bÍj welke sr.rbgroepen binnen de sektoren zullen de correl.atiecoëffi-
ciënten worden berekend?

3.2.1 le_o¡dgrgoekggsssvsng en le_vgrgterenge_gsggvgng

Het gezondheidskundig onderzoek van de agrariërs, betrokken in de prak-
tÍjkproef van het Landbouwschap, is uitgevoerd aan de hand van de set
groene formulieren (BIJLAGE 1).

Het oordeel van de deelnemers over de diverse werkomstandigheden is met
behulp van groen fo¡¡rulier 2B verzameld. Deze zijn in de eerste analyse
in de vorm van somscores gebruikt. Het zijn 14 werkaspekten aangevuld
net de extra vraag over het wel of nieÈ gebrujlen van chemische stoffen.
Deze gegevens vonnen in deze analyse de werkomstandigheden, zoals die
door de onderzochten zijn en/aren.
Uit het eerste NIPc-rapport is gebleken dat d.e vragenlijstgegevens sa-
menhangen met de leeftijd, de opleiding en het feít dat men ondernemer
dan wel werknemer is.

De gezondheid is net behurp van drie neetinstrumenten gemeten:

- de vragenlijst (groen fornulÍer 2A).

Hiervan zíjn 16 onderzoeksgegevens in de analyse opgenomen, namerijk 13

sornscores over de diverse klachtgebieden en drie gegevens over het ziek-
tegedrag.

ook deze vragenlijstgegevens hangen, net als bij de vragenlijst werkom-

standigheden, sa¡n'en met de leeftijd, de opleiding en het onderscheid
tussen ondernemer en werknemer. Dit houdt in dat de correlatiecoëffi-
ciënten tussen de werkomstandigheden en de ervaren gezondheid moeten
worden gekorrigeerd voor deze mogelijke verstorende variabelen.

heÈ licha¡relijk onderzoek (groen formulier 3).
Aan de hand van deze checklist hebben één of meer artsen per BGD de

deelnemers onderzocht. Deze gegevens zijn niet opgeno¡nen in de analyse.
- de biometrische bepalingen (groen formulier 4).

verschillende metingen, zoals lengte, gewicht, bukafstand, longfunktie,
audiometrie, bloedbepalingen en bloeddruk, zijn door éên of neer onder-
zoeksassistenten Per BGD uitgevoerd. Tussen de BGDren zijn hierover



-24-

standaardisatie-afspraken gemaakt en bÍnnen de BGD'en blijkt men rede-

lijk gestandaardiseerd gewerkt te hebben. Alleen die gegevens, h¡aarover

in de eerste rapportage is geschreven, zíjn in de analyse betrokken.

Uit het eerste NlPG-rapport blijkt de leeftijd gerelateerd te zijn aan

veel bionetrj.sche gegevens. De opleiding en het onderscheid tussen on-

dernemer en werknemer zijn vervolgens niet relevant. Voor de longfunltie
is naast de leeftijd tevens de lengte van de deelnemers van belang en

belangrijk voor de bloeddruk is naast de leeftijd de Broca-j.ndex (= maat

voor overgewicht). De correlatiecoêfficiënten zijn voot deze gegevens

gekorrigeerd.

3.2.2 qe_c¡ile¡ia vogr_ds sef,tor¡spesiliske ge¿aliss

De keuze van de grootte van de correlatiecoëfficiënten als nor:n voor de

aanwezigheid van een relatie tussen twee gegevens is arbitrair. l¡let de

correlatiecoëfficiênt wordt de nate van sanenhang tussen twee gegevens

geschat. Afhanlelijk van het aantal deelnemers in de onderzoeksgroep is
een correlatiecoëfficiënt wel' of nj-et statistisch signifikant. Bij een

groepsgrootte van 200 personen en een onbetrouwbaarheidsdrempel van 5t

is de correlatiecoêfficiênt van +0.14 of -0.14 al statistisch signifi-
kant. Bij een groepsgrootte van 100 personen ¡noet de correlatiecoëffi-
ciënt +O.2O of -0 .2O zí)n om als statistisch signifikant te worden aan-

generkt. In de prdctijk zijn relaties met dergelijke correlatiecoëffi-
ciënten niet erg sterk te noemen. Een signifikante correlatiecoëfficÍènt
is dus niet een voldoende criterium voor de aanwezigheid van een rela-
tie.
Gekozen is voor een unj-form criterium voor alle groepen, ongeacht de

groepsgrootte. De correlatiecoëfficiênt, rdaarvan de absolute waarde gro-

ter of gelijk is aan 0.30 (lrl ¿ 0.30), za]- als criteriu¡n dienen. Daar-

bij zal een ninimale groepsgrootte van +100 onderzochten worden aange-

houden.

Het doel van de analyse is te zoeken naar sektor-specifieke relaties
tussen werkomstandigheden en gezondheid. Dat betekent dat de relaties,
waarvoor in één sektor een correlatiecoëfficiènt is gevonden met een

absolute waarde groter of gelijk aan 0.30, pas als sektor-specifiek kan

worden gekenrnerkt als in de andere sektoren een veel kleinere correla-
tiecoëfficiênt wordt gevonden. Voor het niet aanwezig zijn van een re-
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laÈie is weer een uniform criterium gekozen, ongeacht de groepsgrootte.
Een relatie zal nu niet als sektor-specifieke relatie worden gekenmerkt

wanneer de absolute waarde van de correlatÍecoëfficiênt voor de sektor
groter of gelijk is aan 0.30 (lrl è 0.30) en wanneer in alle andere
agrarische sektoren de absolute waarde van de correlatiecoêfficiênt van

deze relatÍe kleiner is dan O.20 (lrl . O.20).

Naast de grootte van de correlatiecoëfficiënten moet de relatie ook een

betekenis hebben. Dat wil zeggen dat een beeld moet kunnen worden ge-
vo:md van wat de gevonden sanenhang in de praltijk betekent.

3.2.3 Pe_keuze_van_dg grgepe¡

De analyse is uitgevoerd bij nannen met de Nederlandse nationalÍteit. De

correlatiecoëfficiënten zíjn berekend per agrarische sektor, dat wil
zeggen, het loonwerk (¡=171), de tuinbouw (n=2O2) , de bloembollen
(n=180), de varkenshouderij (¡=170) en de fruitteelt (n=113). Hiermee

benadert de groep i:rui.ti:elers de minimaal acceptabele groepsgrootte.
De onderzoeksgroep bestaat uit ondernemers en werknemers. Een aantal
werkaspekten bleek moeilijk door de ondernemers beantwoord te kunnen

worden. Het betreft de beoordeling van de organisatie en leiding van het
werk, de beoordeling van de samenwerking in het werk en de waardering
die men heeft van de werkkring. De correlati.ecoéfficiënten van deze

werkaspekten met de gezondheidsgegevens zijn daarom alleen berekend voor
de werknemers. De groepsgrootte van de werknemers in de varkenshouderij
(231 en van de fruitteelt (42]. is daa¡:nee te klein geworden om in de

analyse te betrekken. Voor deze groepen werknemers zijn geen korrelaties
berekend.
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3.3 De resultaten vaa¡lg!¿gg

3. 3.1 ¡.nleldlng

In BIJLAGE 5 zijn de correlatiecoêfficiênten sanengevat, die voor elk
van de agrarische sektoren zijn gevonden tussen de werkomstandigheden en

de gezondheidsgegevens. Alleen de correlatiecoëffíciënten waarvan de

absoluLe waard.e groter of gelijk aan 0.30 is, zíjn vermeld via een +
teken (positieve coêfficiênt) en een - teken (negatieve coëfficiënt).
O¡r basis van BIJLAGE 5 worden in de volgende paragrafen ryllg al-
leen die gegevens gepresenteerd, die een sarnenhang vertonen volgens de

aangehouden criteria. Door middel van een dicht rondje (a) worden die
coëfficiênten gepresenteerd, die specifiek zijn voor die sektor en dus

in geen antlere sektor zijn gevonden. Door niddel van een open rondje (0)

zijn die coëfficiênten gepresenteerd, dÍe ook in andere agrarische
sektoren zijn gevonden.

J. 3. ti He i: ir:onwerk

fn tabel 3.1 zijn de gevonden samenhangen gepresenteerd voor de sektor
loonrserk.

Wanneer alleen de sektor-specifieke relaties worden bekeken vallen de

volgend,e relaties op:

- Een aantal gezondheidsklachten hangt sa¡nen met verschillende
fysische werkomgevingsfaktoren, te weten: hinder van trillingen met last
van hoofdpijn/duizeligheid en hinder van verontreinigingen (stof, stanÌ
etc.) met klachten over buik en urinewegen.

Uit het eerste NlPc-rapport blijkt dat de beide omgevÍngsaspekten be-

langrijk zijn voor de arbeid in het loonwerk. Er wordt relatief veel
hinder van trillingen en schokken gemeldi vraarschijnlijk afkonstig van

landbouw- en grondverzeünachines. Dat hiermee hoofdpijn/duizeligheids-
klachten samenhangen is niet ondenkbaar. Ook de hinder van stof en stank

wordt in het loonwerk vaak gemeld. Daarmee blijken klachten over buik en

urinewegen samen te hangen. Zoals reeds eerder is aangegeven is weinig
te zeggen over een mogelijk causaal verband van de beide relaties. Moge-

Iijk kunnen zij onderwerp zijn voor nader onderzoek.
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label 3.1. De sanenhang van dle erva¡eD rerkonsta¡Ctlgheden net gezondheldtsgegevens blJ de
groep LOONWRKRS.

Àlleen dle verba¡clen zlJn gepresenteerd raarvoor de grepartlallseercþ conela-
tlecoëfflcfênt groter of gelUk ls ôan o.30 (ltl à o.3o). De correlatlecoëfft-
clënten zlJn allen posltfef. Àlleen dfe gezondheldtsgegevens zUD 1n de tabel
o¡rgeuooen, dle eeu saneuhalg hebbeo (ZIE BI,ILAGE 5).

O= De suenhanq is speclf¡ek vær d"ze seitor. Ell de ôndere sektoren ¿lln de correlÀtræoêfftclõnten rllen klelDer drr O.20
(lrl < 0.20).

O = !e suenhang 1s æk bri udere sektoren Yðàlgênoæn. De correlètrecoèfflciënt"n zl-in ln dle sektoren groter of gelllk ae
0. l0 {l rl ¿ 0.20}.
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- Een hogere psychische werkbelasting (tijdsdruk en geestelij-
ke inspanning) hangt samen met het hebben van KNO-klachten (hees zíjn,
verstopte neus, oorklachten). De betekenis van deze relatie is niet dui-
detijk.

- Bij de werknemers is een negatieve beoordeling van de waar-

dering van de werkkring gerelateerd aan een hoog niveau van gezondheids-

klachten. Het is opvallend dat deze relatie alleen bij het loonwerk

wordt gevonden. Uit het eerste NlPc-rapport blijkt dat de rrerknemers in
het loonwerk geen afwijkende beoordeling hebben net betrekking tot de

waardering van de werkkring ten opzichte van de andere agrarische sekto-

ren. Evenmin blijkt uit het eerste NfPc-rapport dat zij een ander ge-

zondheidspatroon hebben.

- Er is een samenhang tussen het hebben van werkproblemen en

klachten over buik en urinewegen. Deze relatie is wellicht terug te voe-

ren naar de eerder gemelde relatie tussen de hinder van verontreini-
gingsfaktoren en de klachten over buik en urinewegen.

3.3. 3 e_e*tgi¡beug

In tabel 3.2 zí1n de gevonden samenhangen gepresenteerd voor de sektor

tuinbouw.

Slechts één specifieke relatie is gevonden. Een negatieve beoordeling

door de werknemers van de werksfeer gaat samen met een afname van het

cholinesÈerasegehalte in het bloed. Wanneer wordt aangenomen dat het

cholinesterasegehalte een indikator is voor de blootstelling aan be-

strijdingsnÍdde1en, dan kan de gevonden relatie nogelijkerwijs worden

gezien als een aanwijzing dat bij de werknemers in de tuinbouw het ge-

bruik van bestrijdingsmiddelen gepaard gaat met een hoeveelheid ergernis

over de sanenwerking op het werk.

t{illerns e.a. (1984) hebben specifiek voor de glastuinbouw een verband

gevonden tussen het optreden van huidziekten en het ondervinden van hin-
der van gassen, dampen en nevels. In dit onderzoek hebben wij deze rela-
tie niet kunnen vaststellen.
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Tabel 3.2. De sa¡eohang van de erva¡eD rerkonstaDatlgheden Det gezoDdhefdsgegevens bU de
groep TUINBOIII{.

Àlleen tlle verbanilen zlJn grepresenteerd raarvoor de gepartfallseerdte correla-
tlecoëfflclënt groter of gellJk ls uñ O.30 flrl ¿ O.30). De correlatlecoêffl-
clëuten zfJn allea posltlef. ÀIleen dle gezondheldsgegevens ztJa ln de tabel
o¡rger¡onen, d.le ee¡ sa.nenhang hebbe¡ (ZIE BIJLÀGE 5).

O= De sæenhang ls sÞæii¡ek voor dezê seltor. Ell de odere sektoren z¡ln de ærrelÂll,ecoëff¡cl,êntcn.llcn klcL¡er d¡n 0.20
(trl < o.20).

O = !e smenh¿ng ls cok blJ èn'.lere sektoren Eôùqenonen. De correl.ÀLlæoêfftclènten zljn fn dle scktoren çTot-êr of gell.,.k ÀD
0.20 (lrl à 0.20).I 

= De ccrrelat¡æoë:flclènt ¡s Degôt¡ef.
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3.3.4 ge_blogmÞollensektor

In tabel 3.3 zijn de gevonden samenhangen gepresenteerd voor de bloesr-

bollensektor.
Wanneer alfeen de aandacht gericht nordt op de sektor-specifieke rela-
ties dan valt op dat deze relaÈies alleen worden gevonden bij de werk-

nemers, nanelijk:
Een negatieve beoordeling van de rverksfeer hangt samen met

algemene psychische klachten, klachÈen van onderste ledematen en overge-

voeligheidsklachten. Ook bfijkt de nedische konsumptie de afgeS-open vijf
jaar hoger te zijn naarmate de werksfeer negatiever wordt beoordeeld.

Uit het eerste NIPc-rapport is bekend dat de werknemers in de bloembol-

lensektor de werksfeer negatiever beoordelen dan de kollega's in de an-

dere agrarische sektoren. De klachten over de samenwerking in het werk

kan daarmee een belangrijke bron zijn voor dj.verse gezondheidsklachten

of andersom kunnen de aanwezige gezondheidsklachten leiden tot probÌenren

in de samenwerking.

Veel hinder in het werk in het algemeen is gerelateerd aan

het optreden van een groot aantal specifieke gezondheidsklachten, zoals

l{,fO-k1achÈen (oren, verstopte neus en heesheid), klachten over de boven-

ste en onderste ledematen, klachten over de bloedvaten en overgevoelig-

heidsklachten. Tevens blijkt nen de afgelopen vijf jaar voor meer aan-

doeningen onder medische behandeling te zijn geweest.

Over veel van deze klachten en ook de medische konsumptie is aI gerap-

¡rcrteerd bij de negatieve beoordeling van de werksfeer. t{aarschijnlijk
mag worden gesteld dat deze relaties nauw met elkaar samenhangen.

- Veel verschillende werkaspekten hangen samen net de overge-

voeligheidsklachten. Reeds genoemd zijn: een negatieve beoordeling van

de werksfeer en het totaal van alle werkproblernen. Daarnaast hangen de

overgevoeligheídsklachten ook samen met een negatief oordeel van de

waardering van de werkkring.

Uit het eerste NIPc-rapport is bekend dat de werkenden in de bloembol-

lensektor vaker last hebben van overgevoeligheidsklachten. Op welke ma-

nÍer deze klachten samenhangen met de bovengenoemde werkaspekten, die

specifiek zijn voor de werknemers, is onduidelijk.
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Tabel 3.3. De sanenha¡g van cle ervaren verkonsta¡dlgheden oet gezondlheldsgegevens blJ de
groep verkenden lu de BLOEIÍBOLIE¡SEKTOR.

ÀI'leen dle verbanden zlJn grepreseuteerd vaarvoor de gepartlallseerde correla-
tlecoõfflclëut grroter of gellJk ls aar¡ o.30 (lrl à o.3o). De correlatlecoêffl-
clêuteo zlJn allen posltlef. Àlleen dfe gezonclbeldtsgegevens zfJn ln de tabel
opgenoueD, dte een sa¡D€DhaDg bebben (ZIE BI,IIÀGE 5).

o= Dc særhog is spæiflek vær deze sektor' BIJ dc ecele s"ktoren ¿lJn dc srrelrtlecoafflctënteo rlla¡ klej¡rr arÀn 0.20(lrl < 0.10).
O= De suenhanç is æk blj æd€re sek|-oren Y.arg"notren. Da correlàtlecoêfflctõnten zljn tD d1e sektoren qrcter of g€lljk àân0.20 (lrl ì 0,20).

îYPE GEGÐ,'ÐiS GEZOÐHEIDSKLÀCI{IEN iIEXTEGÐRÀC
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3. 3.s le_vgr!.egshoudgrlj

In tabel 3.4 zÍjn de gevonden sa¡renhangen gepresenteerd voor de varkens-

houderij.
Stechts twee sPecifieke relaties zÍjn gevonden:

- Het ondervinden van hinder van verontreinigingen (stof,

stank etc. ) is gerelateerd aan het hebben van longklachten (hoesten en

kortademigheid) . Deze relatie wordt nÍet beinvloed door het rookgedrag

van de onderzochten.

Deze sanenhang lijkt in feite inpticiet in het werk besloten. Voor de

varkenshouderij is de hinder van verontreinigingen een belangrijk werk-

aspekt j.n vergelijking met de andere agrarische sektoren (het eerste

NlpG-rapport). Dat er toch niet vaker longklachten bij de varkenshoude-

ríj in vergelijking met de andere agrarische sektoren is gevonden zou

kunnen wijzen op nogelÍjke selektie binnen de beroePsgroePen.

Willems e.a. (1984) hebben ook een verband gekonstateerd tussen het op-

treden van longklachten en de hinder van verontreinigingen op de werk-

plek. Het grote verschil net dit onderzoek is dat liille¡ns e.a. (1984)

deze relatie niet alleen bij de varkenshouderij hebben gekonstateerd

naar bij alle onderzochte agrarische sektoren.

- Een hogere fysieke werkbelasting gaat samen met het optreden

van klachten over buik en urinewegen.

Uit het eerste NlPG-rapport blijkt dat de fysieke werkbelasting in deze

sektor niet zo belangrijk is. De betekenis van deze sanenhang lijkt on-

duidelijk.
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label 3.0- De sanenhang van dle ervaren rerkonstar¡dlfgbeden net gezondlheldsgregeveas bl1 6e
groep verkenden l¡ de VÀRKEISHOIIDERI\I.

Àlleen dlfe verbandeo zfJn gepresenteerd uaarvoor de gepartlallseercte correla-
tlecoëfflctênt groter of gellJk fs aan O.3O (lrl è O.3O). De correlattecoêfft-
clênten zlJn alteu posltlef. Àlleen dle çzondheldlsgegevens zlJn ln de tðbel
opgenonen, dle een sauenhang hebben (ZIE BIJTÀGE 5).

O = tæ sænhuE 1s spæ1f :ek voo! deze seltor. B1j (b üdere sektoren ¿lJn dc corre:.at1ecoèffj,crënteq allen llêtner dü o.2o(lrl < 0.20).
O = De sæenhug is ær bli andere 5ektoren vaargenonen. oe correl.ÀtlÊcoåfflcrënten zljn tn dle scktoren groter of 9er1j¡ aæ

0.20 (lrl à 0,20).
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Gezoodhê¡ds-
9?9"VenS
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o
I
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I

I

I
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3.3.6 De fruitteelt

In tabel 3.5 zijn de gevonden sanenhangen gepresenteerd voor de fruit-
teelt.
Slechts twee specifieke relaÈies zijn gevonden:

- Naa¡:nate de fysieke werkbelasting hoger is, zijn er meer

klachten over het zien. De leeftijd kan hierbij niet van invloed zijn,
ondat in de analyse daarvoor is gekorrigeerd.

- Naarmate het eindoordeel over het werk negatiever is, wordt

de longfunktíe slechter. Het is echter niet duidelijk wat de longfunltie
te malen heeft met een "al met al" eindoordeel over het werk.

De samenvatting van het onderzoek naar sektor-specifieke
relaties tussen werkomstandigheden en gezondheid

Voor het onderzoek naar de samenhang tussen de werkomstandigheden en de

gezondheid in de verschillende agrarische sektoren is gebruik gemaakt

van de gegevens van het gezondheidskundig onderzoek bij werkenden in
vijf agrarische sektoren, uitgevoerd in het kader van de praktijkproef
bedrijfsgezondheidszorg van het Landbouwschap. Het gezondheidskundig

onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de set groene formulieren.

Voor de werkomstandigheden zijn de gegevens gebruikt die afkomstig zijn
van groen formulier 28. Dit is een vragenlijst over werkomstandigheden,

zoals zij door de deelnemers worden ervaren.

Voor de gezondheidsgegevens zijn gegevens van groen formulier 2À (vra-

genlijst gezondheidstoestand) en een aantaL biometrische bepalingen uit
groen formulier 4 gebruikt.

De samenhang is bestudeerd met behulp van Pearsonrs correlatiecoêffi-
ciënten, die gekorrigeerd zijn voor een aantal nogelijke verstorende

gegevens, zoals de Leeftijd, de opleiding en het onderscheid tussen on-

dernemer en Ì{erknemer.

Àls no::¡r voor de aanwezigheid van een relatie is een correlatiecoëffi-
ciënt gehanteerd met een absolute waarde groter of gelijk aan 0.30.

De analyse is uitgevoerd bij groepen met een omvang groÈer da¡ 1100

deelnemers. Een aantal werkaspekten kon alleen door werknemers worden

beanÈwoord. Dit betekent dat voor de sektoren varkenshouderij en fruit-
teelt geen correlaties zijn berekend, omdat daar het aantal werknemers
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label 3.5. De sa¡enhang van de Ê¡iv¡rren verkonstandlgheiten net gezonitheld.sgegevens bU 69
gnoep verkendeo ln de FRUIÎÎEELÎ.
Àlleen dle verbandeu zlJn gepresenteerd vaa¡voor de grepartlallseerde correla-
tfecoãfflclënt groter of gellJk ls aan O.30 (lrl è O.30). De correlatlecoðfft-
clëote¡ zlJn alleu poslttef. Àlleen dle gezondhelctsgegevens zlJn ln de ta.bel
opgenonen, dle een sanenhang hebben (ZIE BI,IIÀGE 5).

lD= De suenhug ls spæ1í¡ek \'@r deze sektor. B!l de.ndcre sektorêD rljn de correlattecoêffrctå¡tcn.l¡en llcr¡rr dan o.20
(lrl < 0.20).

O = De suenhug ls @k b1l üd€re sektoren Yåðrgenoæn. Dc corretatlecoõff¡clõntÊn zljn 1n dle sektor"n groter of getljk aü
. 0.10 (lrl à 0.20).I 

= Þ conelatlæoëff1clënt ls negèLref.
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te klein was. De gevonden relaties zijn gepresenteerd in BIJLÀGE 5.

In dit onderzoek ís de aandacht slechts gericht op die relaties, die

specifiek zijn voor één agrarische sektor. Deze specificiteit is ver-
taald in het criterium dat de waarde van de correlatiecoëfficiênt Ín één

sektor 0.30 of hoger dient te zijn en in de andere agrarische sektoren

kleiner is dan 0.20. Op deze manier wordt venvacht dat een aan bepaalde

werkomstandigheden gerelateerde gezondheidsproblematiek zou worden ge-

vonden, die weLlicht kenmerkend zou zijn voor de betreffende agrarische

sektor.
Bij de bespreking van de resultaten noet worden gerealJ-seerd dat de

werkomstandigheden niet zÍjn onderzocht via bijvoorbeeld werkplekonder-

zoek, maar dat zij door de onderzochten zeLf zijn beoordeeld.

Het resultaat van de analyse is een aanÈal relaties, dat alleen bij één

bepaalde sektor Ís gevonden. Het valt daarbij op dat veel correlaties
zijn gevonden tussen de vragenlijstgegevens. De biometrische bepalingen

hebben weinig of niets opgeleverd. Dit zou er op kunnen duiden dat een

algemeen ele¡nent, zoals de klaaggeneigdheid bij de onderzochten, in een

dergelijke analyse een grote ro1 speelt.
Somr,ige correlaties zijn duidetijk in hun betekenis, andere zijn ondui-

delijk. fn het algemeen is de causaliteit van de gevonden reLaties onbe-

kend. Dit betekent dat de gekonstateerde samenhangen niet hard genoeg

zijn om verklaringen te kunnen geven en dat zij meer moeten worden be-

schouwd als aanknopingspunten voor verder onderzoek.

fn het kort zullen per agrarische sektor de belangrijkste relaties wor-

den besproken.

He! fognwegk

Uit het patroon van de gevonden correlaties mag worden gekonkludeerd dat

de belasting van de werkomgevingsfaktoren in hoge mate gerelateerd is
aan de gezondheidsklachten. Veel hinder van trillingen hangt samen met

hoofdpijn /duLzelígheidsklachten en het hebben van hinder van verontrei-

nigingen (stof, stank etc. ) is gerelateerd aan de klachten over de bui*

en urinewegen. Omdat de beide werkaspekten belangrijk zijn voor de ar-

beid in het loonwerk verdient het aanbeveling deze bevindingen nader te

bestuderen.

De_tuinbo'I
Bij de sektor tuinbouw j.s sraar éên specifieke relaÈie gevonden en wel
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voor de werknemers. Het blijkt dat de werknemers met een meer negatieve
beoordeling van de werksfeer een lager cholinesterasegehalte in het
bloed hebben. Een mogelijke oorzaak van de daling van het cholinestera-
segehalte in het bloed kan zijn dat men is blootgesteld aan bestrij-
dingsmj-ddelen, die cholínesteraserenmers bevatten. Een verklaring van de

gevonden relatie kan dan liggen in de sfeer van het gebruik van bestrij-
dingsniddelen. Dat zou kunnen betekenen dat het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen door werknemers in de tuinbouw sa.nengaat met een negatieve
beoordeling van de werksfeer.

De_bloembollengekLgr

AIle specifieke relaties, die zijn gevonden Ín deze sektor, betreffen de

werknemers. Diverse gezondheidsklachten en een hoge medische konsurnptie

hangen samen met een negatieve beoordeling van de werksfeer.
Uit het eerste NlPG-rapport is bekend dat de werknemers in de bloenbol-
lensektor de werksfeer negatiever beoordelen (ergeren aan anderen, on-
voldoende overleg) dan in de andere agrarische sektoren.
Voor de werknemers in de bloembollensektor is dit werkaspekt niet alleen
belangr.ijk voor wat betreft het niveau, het blijkt gekoppeld aan aller-
lei gezondheidsklachten. Deze gezondheidsklachten zijn:

- de algemeen psychische kLachÈen (moe voelen, slecht slapen

etc. )

klachten over onderste en bovenste Ledematen

- overgevoeligheidsklachten.

le_vgrkegshor¡dsr:.j
Van de twee sPecifieke relaties tussen werkomstandigheden en gezondheid

is de betekenis van éên relatie duidetijk. Het ondervinden van hinder
van verontreinigingen (stof, stank etc. ) is gerelateerd aan het hebben

van longklachten (hoesten en kortadernigheid).
Het is merkwaardig dat in deze studie deze reLatie alleen bij de var-
kenshouderij is gekonstateerd, tervijl bij een ander onderzoek (Willens

ê.â. r 1984) deze relatie ook bij andere agrarische sektoren is gevonden.

In dit onderzoek lijkt de rel-atie kenmerkend te zijn voor het werken in
de varkenshouderij. Uit het eerste NfPG-rapport is bekend dat ¡nen in de

varkenshouderij relatief vaker last heeft van verontreinigingen. Dat er,
ondanks de gevonden relatier toch geen hoog tongklachtenniveau in de

varkenshouderij is gevonden zou kunnen wijzen op een rnogelijke selektie.
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De_frultlegr!
Van de tr1'ee specifieke relaties die zijn gevonden tussen werkomstandig-

heden en de gezondheid is geen verklaring te geven. Beide sanenhangen

zijn onduidelijk in hun betekenis.
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753
754
755

756
731
758
759
760
761
762
763
7U
765
766

,61
768
7ô9
770
77'l
772
773
174

grschrkt vær g"vrðagde lunctia

oc¿ondh?rd / b€l!stbaôrherd

f unctregè$hikthG¡d / b€lasrrñg :

d¡agnose-code

alwr¡krngcn rondrr
gevolgen voor de arbetd

alwr¡krngen m'i
gevolgeñ voo¡ de ¡rbe¡d

fl"* !,.
!" f]u I.'
fl, n. I,
tr. flu !u

pâraal ondcuoelet
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'ñ 
ra vullh 6, bod

dos¡ernummâfi

bÊdr¡¡l$oda:

Bijlage 1.2
Fornulier 2A

PERIODIEK BEORIJFSGEZONDHEIOKUNDIG ONDERZOEK

Wrtt U hreronder v?.melden well€ oplerdrngen U hebl gcvolgd en wells Soon wGrl¿eamhedln U hêbt vêrricht,
Ook evenluel€ m¡lrte¡re dreñsnrld aang€van

A. Oplerdrngll

Voorbecld

naem

voo.letters

1952

1 958

I 963

datum onderzo.l tg . / I
r ñnó d4

geboonc dsrum 19 / /- ¡r nñd dT ¡s¿n,'l ^ l-l ondGrzoêksode:l?i-l.i * l.- | * |

deze koloñ
nret rnYUller

r,.:/Ê {olcô1

't958

1963

1961

¿.
,l,
J,

deze kolom
hiet rnvullen

Uw gegevens

vañ

I We¡lzaañheden

Voorbgeld

Uw oeoeveñs

lâgere school

LIS -electrotæhniek

MIS -elætrotæhnrel

næ ra¡Ü
trD
tr¡
¡¡
tro
n¡

sûod werl of lunclìe íriåâñ eñ sÕoñl nret rnvullen

1964

1 9€5

1 9€6

1973

r 965

r966

1973

hÊden

milrtarre dienst

sterlstroom monleul

elælncren

x,3.1 2

x.1 .2 .1

¡nstallaìia, fu Janssen

¡nstallatieburo, Rælolscn b v

,5.2.3,
.5.2.3,

8.5.5 5

8,5 5,2
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Oaven iñ h€t holte achter de vtaoeñ

A VRAGENLIJSTGEZONDHEIDSTOESTAND

Oer€ vrag€nh,st rs urtslurtend b¿doeld om een iô.rCht te v6rlnlgcn .n Uw g€¡ôñd-
hetdstoesland mèt name In olc ralrtr? mel Uw we,¡

t Bent U va¿l mæ7

Zo ¡a - Eq het opstaan)

- Na hel wer¡7.

- 's.AvondsT -

2 Benl U vaåk 6laperg ol suf)

3 Slaapt U slechtt
4 Heeñ U værtdurend hel geyoel, dat U !r ñ¡er teggnoÞ lunt?
ã Heelt U n€rv€u¿ellachGn (las(v¿n.,¿enuweil"l?

Zo¡a: - Bent U vaal plltelb¡ar? . -

Eenr U oggewqnden olgetàðgd)

nee ir¡ Eroo
D Elor
tr Ero2
E Ero3
D Dro¡
D Cros
D Droetr lrortr fl ros

tr Eræ

6 oråagt U e€n brl ol coñiactleñ¡ent
? Heefi U tlachten ov€r hêt ¡ren (¿ells âls U çontoctléñ¡en of Uw

b''l ttrså9¡lt

2o 1a- - 8r¡ ¡ren veraf)

- Bil ¡ren dichtbrj)

E Heêfi U llachten ran de o¡en)

ZoF - Slæht ho.€n)

- Ootsu¡t?ñ)

- LoopoorT

9 ls Uwneus reg€lñatrg varatoplT

.:ola - Lâôgerdan3maandÉn achtè¡etlaar)
l0 Be^t U vrål hee57

1 I Moet U .egelmðtrg hoestenT

Zo ¡a: - Moet U gedu.€nde de laaÌsle 2 ¡ôsr regetmðtrg

hosten)

- Hoest U tañger dan 3 maanden åchter el¡râr?

- Moer U ool sl'tm oÞho€slen)

l2 Heeñ U nogal eena lastvan lortadeñ'gherd)
Zo la - ln rustt

- 8'¡ trchte lrchamet¡lt€ tnspðnnrng lgewæn
loPen!)

- Brl eaarde.e trchahetrtke rnspañnrng {de lrap
oplopen l€gendêwrnd rnlopsn of l¡elsenl).

- KOmt de to¡lõdemrgherd rn Aanvallen vån bp-

nauwdhèrd ¡asfñal7

næ¡
D
tr
D

lz
Eils

E ir6
D ttu
E trs



-46-

nee lô
¡ El8o

ú Erer

tr Ere¿

¡ r8s

fl rao

¡ ts7

!ræ
! r8s

! rso

Bijtage 1.4
Formulier 2A

13 H?¿tt U 's-nachts vaâl lasl vañ b€nauwdherd?

Zo l!: - ls het noodzrkelrll op mær dan een kussen le

slafEn 7

l4 Hætr U nogal eens pr¡n ol æn beklemd gevoel op de borst ol rn

de hanstr€ek)

Zo,r. - ln ruslt

- B¡¡ lrchte lrchañeliike rnspånnrng lgewoon

lopeñ|7

- 8rl ùaôrdere ltchameli¡k€ rnspañnrñ9 lde t¡ap

oplopen, legen de wrnd rnlopen ol fietsen)?

- Bilo9wrndrngT

- Bii overgang van wa.mte naar koudeT

- Na de maaltrid)

15 Mæt U 's-nach¡s gryoonlilk meer dan eens plassen)

l6 Hech U 's-avonõls vaat clrkle voetenT

17 Heefi U r€gelmairg klachleñ rn de maagstteek)

Zo ta - MaagPrln)

- 'Zuur branden")

t8 Hæh U regermat¡g burkp,lñ)

Zo ¡a - ln hevrge aaníellen?

- Langdurrg en zeurend?

'19 Hæfr U regelnatig problemeñ mel de ontlaslrng?

Zo ja. - VeEtopprng)

- Orarræt

- Eloed b¡j de ontlastrñ9?

20 Heeh U een breul (l¡esbreuk navelbreul of andere breukl)

21 H€eh U klachlen bri hel Plassen)

Zo ia - Moet U väâk Plassen?

- Plast U ñoe¡li¡l?

- Hætr U een brânderig gevoel b¡¡

Plassen )

22 Heeh U regelmalrg ptln of stritherd iñ de bovenste ledematen)

Zo la - SchoudetT

- BovenarmT

- Elleboog)

- Onderarm¡

- Pols)

- Hand ol vingers)

23 Hæh U r€gelmalrg prtn of slrtlherd rn de oñderste ledematen?

Zo p - HeuPl

- Bovenbeen?

- Kn¡e)

- Onderbeen)

- Ênkel7

- Voet ol lenen?

24 Heeñ U regelmatrg O,ln of slrlfherd rn de nekT

Zo ia - Trekl het e.gens naar loeT

25 Heeh U regelmatrg pr¡n ol sl!lherd rñ de rug)

Zo la - M'dden,n de rug)

- ln de lendestreekT

- Trekl hel erqens ñaar loe?

tr úrB2
C !raa

¡
tr
¡
!
ú
!
nee la. ú !zos. tr Ezæ
tr Euor
¡ !zoa
D !2oe
tr ¡2ro
! lztr
tr lztz
D !zt:
tr Úzr¿
D Ezrs
D !zrs
¡ f) zrr
tr !2rs

fl fl zrs

ñee la
D !zss
! !z¡o
tr Z zt't
tr Úz¡a
¡ Ezss
tr !zno
ú J zt't

¡ E26s
¡ úzæ
¡ Ezor
¡ Ezos
n !zss
ú !270
¡ t z'tt

nee la
¡ !zso
! nzst
¡ ¡2s2
tr !zs:
! !zg¿
D Izss
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26 Hê!fi U regalmalE last yln êrnslrge hoofdpr¡n?,

Zo ¡t. - Migrarne)
27 EJntUvr.ldu¡¿ahg?

Zo ie: - MoetUdangaan:rnan?

- Valt U dåñ tl.uwt

- B€nt U du[Êùg bi¡ yrr¡ndcnng van houding?

28 H€efi U spåradrr€n?

29 HËeft U prln in de lurtl¿n, gedurende hct lopen? .

30 Beñr U ?rgensovcrgevoel¡g voor)

Zo ta, hebl U da¡.brt lest vln:
- Dc hv¡cl (brlv u¡tslðg.,euk)?.

- De neus lbrjv loopneuslt ,

- De ådemhal¡ng {brjv bcnluwd. lriebelhæstl? ,

3 I Senl U de !gg!:!!:jll¿g! onde r b€ha ndrl ing gewæst voor éên

ol me€rdê.c ven de hraronder geñæmde rrekton of rôñdoc.
nrngen lgeneesmrddelen, operilres, drget. ¡uslluur, bestrð|lng,

ñassóge ol leelregelsl:

- Suiler¿¡ekte) -

- Hoge bloeddauk?

- Håru¡eltÉ)

- Vaalr'ekle lbqv lrombosê)t.
- Ovê.gew'chl?

- Ovrrspañnenheid?

- Slrpeloosh€'d?

- Vðllende zrekte)

- Hu'd¿'ekle?.

- Broñchrt¡s (ol astma)?

- liheum¡)

- Sprer- ol gewnchrstlåchren?

- Langduíge nel. ot rugllachtenT

- Maag)

- Ga¡blaôs?

- Lever lbrlv geel¿uchrl)

- Nr€reñ ol blaasT

- Ernstrg ongevalt.
- Andere ¿relten of aañdoenrñgont

Zo ta, welkc

32 Eenr U de laatste vrlt laar geopereerd .

- Waâryoort {korte omschn¡vrngl

- He€ft U nog klåchten dåaryôn?

- Welke2

33 Gebru'kr U nogal eeñs geneesmrddelen look slaagm¡ddelcn.

¿sP'ftne. de 9rl, en¿ ìt.
Zo la, wel¡e7 {¿o mogelilt naam en lanrall

nGê lt. tr E¡¡s. tr Es3o

tr Es4str fl ¡¡r
D E¡¡g

næ l8tr E¡zotr E¡zr
tr fl372
E larr
D O¡r¿
E E¡zs
tr ¡376
¡ E¡zr
¡ !rre
D fJ 3?s

¡ Eæotr E¡artr Eæ¿tr Eæ¡tr ú¡e¿tr Eæs¡ E¡ætr Eæztr E¡oo

¡ ú¡gt

E t¡g¿

neô lðD n¡gs
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Formulier 2A

3{. Zi¡n èèn ot mær vån Uw oudcrs, b?o€rs, ¡ustrrs vær hrt 55a

l¡!r lrldend€ l9æa?sll ean æn:

- Hâñtñferct?

- 8erærl! (hersênblædingl)

- T? hoge blorddrulT.

- Surlezielte)

- Eronchrtrs lol ôstm¿l?

35 Hceñ U nog rets anders over Uw g€¿ondherd op t¿ merl¿nt

Zo ta, kone omshr¡¡ving:

Rooll U ol hæh U geroott)

Zo ¡a, hoeveel sigarenen shagjcs of sigaðrtics pcr d!9:

- mrnder den l0?.

- l0 tot 207

- meer den 20) -

hoevæl prlpen ol g¡ote srgaren per dag

- mindcr d.n 5?

- 5lotl0?.
- meer den l0?

hæ lâng roo¡l ot rookte U?

- torier dan 1 ¡aar),

- ltot 5¡6ar?

- 5 tot 10 ta.r?

- 10 ¡ol 20 ¡aar?

- leng¿r dañ 20 €arl .

rooll u nu ñOg?

37 D¡¡nlr U alcoholish¿ dttnk fbrer, jenevér. wi¡n ol dergeliike)?

Zo ia, hæveel gla¡æ per wæ¡:

nte llE n¡ootr E¡ortr D¡ozE Dæ¡
tr D¡o¡
næ låtr Eær

nce leD¡
trDtrtrtrtr
trEutrtr!
otrtrE
!Etrtrtr¡trE

¡t10

4il
1',12

al3

415

¡¡16

417

419

420

421

122

423

424

a25

426

427

^28429

435

436

/ß7

071

- minder dañ '10?.

- f0 tor 257

- 25 '.ol 50? -

- mær dan 50? ,

nea latrtr
trtr
DN
Et trn¡

18 Spañr U ¿ìch l¡chamelill wei æns ñ¡nk ¡n?

- Tldens hel werkT

- lñ vil,e t¡td lbitv spon)7

nee l¿rtr!rtrúr¡¡
Deñtr U, dåt U ¡n dezê li,sl klachten heefi gÇnæmd die mogel¡il

aì€t hel werl sam€nhângen?

Zo ja, wrtt U hieronder ol hrernaast aângeven: nummer van de

vraåg, llacht en oozaak volgens U:

â^ -r..ñ llâ.hl ôôrtåâk voloPñs L,

40 Voelt U ¿rch gczoñd?

41 74n alle rn deze lr¡st opgegeven tlæhten brl Uw hursans ol

SPecralrst bekeñd)

Zo nee Èelle klachten nret {w¡lt U de nummers dle vool de des-

betretfeñde vragen staan h¡et vêrmelden, evsñtueei mel lorte

s¡5çlr¡vrng ))

ncc tztrtr

Itr E ozs

lD D ors

42 Heefi U e. beeaar legen dat gegevens vañ dtt oñd"rzoel naal

Uw hursansworden doorgestuurd? ¡ E og0

ZIE VOLGENOE BI¡D¿JOC!
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B VRAGENLIJSTWERKOMSTANDIGHEDEN

MÊÎ har dæl t w gr:ondho¡d ¡n ralatiâ rot Llw Hrl b.tcr t lunnrn bæordalên
w¡l dc bcd.i¡t$rt3 mær watCn Ov!r Uw wcrt,
8.!ñtwoord U dc vregon ro 3ponttrn mog.l¡ik. H.t it nict da bâdoaling dÍ U
bng gâat n¡dlnlcn. Uw rntsoordcn mrdan ñ't to yånroumlijt bah!ndcld rl¡
dc Yrlgrn ovar Uw 9!:ondhc¡d.

Bijlage 1.7
Formulier 28

I Ondcru¡ndt U ti¡dm¡ hat wri vaal hindü vln langdurig zincn?

2 Ondrturndr U liidrns hct werl væl hindrr vln l.ngdur¡9 st.an? .

3. Ondcryrndt U d¡drns hlt writ yccl h¡ndâr vln llngc?c i¡id rå

mo€tGn warlên in raîzcltd€ houding?

a Ondcryindt U tiidrns hct wrrt væl h¡ndlr vrn ro€"lmatrg tc
mo"tên bullân?.

5. la Uwrert lich!m"l¡ilrrg ¡nttEnncnd?

6 ls Uw wcrt geBl€liik crg rnlpanncnd?

7 Mæt U ¡ich rild¿ns hrt werl iterl conccntrerân?

8. Verc¡st Uw wê.1, grot? ntuwlcurighe¡dt
9 Kunt U gem.ltêl¡jl wGg vln d¿ glrrts waði U werkt?

l0 W?rtl U gerrgcld ond.r rrjdsdruk?

'll OndervindtU rnhatmrtvêclhindrrv¡nl¡waai)
l2 Ondcru¡ndt U væl hindGr v!n (mæh.nishcì trilling€n ot shol.

lcn rn hêt w?rt?

l3 Onderyrndt U ¡n hat wrrt væl h¡ndcr van:

500

501

E Eæz

næ la¡trtrtr

tr Eso¡tr ûso¡

nêa laDEtrtrDErtrEtr¡

5r0

5r1

512

513

5r4

520
nlc 18DE

- 3tånl7

- stof)

- ræl?

tr El szr

O szt
D sza

E szg

Esæ
D s¡r
D s¡z

Esæ
O s¡¿

! s¡s

E s2z

E szs

E sz¿

E szs

¡ s26

tr
¡
D
D
¡
¡
E
tr
¡
D
O
tr
o
D

- damp ol næâ17 .

- 9as7

1¡¡ OñdeNrñdt U 16 het w€rt væl h¡nder van

- loudê?

- wârmt€7

- lempe.atuue¡sselrneenT

- tæht?

- droge luchtt

- væhrrge lucht?

- gêbrck arñ lnss luchr?

- lrcht êñlot v"rlichti^g? .

I 5 'Vrñdl U dat het ¡ñ orde rs met de verlrgherd in het werlT

l6 ls Uw werl mæstll boereñd?

17 Hebl U in Uw w?rt voldænde atwrsælingt
tB Vindt U Uw wert t! ænvoudigT
I 9 Hebt U werl det brt U past?

20 Hebr U mæ3tel ple¡¡e. rn het w¿rl7

2l Wordt Uw werk vrâl b€lmm?rd door onv€Mlcht" srturties?

22 ls hrt werl doorga!ns goed georgânrs€€rd?

23 Werlt U onder gæde dagelijkse lcrdrngT.

2¡l Houdt de dagelrtlse le'drng voldocndc relenrng mat wât U tcgt?
25 Hèêlt de drg€h¡ls lr¡drng æn lurlr bæld v.ñ Uw we.t?

n?e Jål! D s¿o

l! E r¿r

tr lr¡z
lD E s¿s

lD D s¿¡

nee lå¡DID¡
r!¡rtr¡
rtrD

5æ
551

552

553

554
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D Eso¡

Bijlage 1.8
Formulier 28

26. Ergcrr U :ich vld In tndcrcn op hct wcrt? .

27. V¡n.tr U d. ondarling. ¡lcar op h.t wart gocd? .

28 Xunl U voldocnd. wrrlagg.n ovrr Uw wcrl?

29 wordt Uw wlti bcmæ¡l¡ikl doo. rfwez¡ghrid våñ rñdâ.cn? .

30. Wordt U in Uw wrrt ec¡.glld gGhindeid omdlt lndcr.n hun

mrt n¡tt gæd dæn? .

3t Bradr då:6 w?rtlrrñg U voldoande ¿"lerherd?

32 Veffilcht U voo, U¡"ll b¡ññ!nlort ongunslrge vertndcr¡ngcn rn

Uw wart?

33- Z¡ln Uw vooturÞrch?Gn bii dcæ wrrtg€ver goed)

r^ drr bcd.itt yoldændr gewrardærd?

b€loñrng rn ov?rænst€mmrng m¿t hcl wrrl drt U

nca ,¡tr E¡so
ID EæI
Itr O soz

O O¡s¡

nêG lrroD
trDr¡ortrtr

570

571

572

5733{ Vocll U ¿rch

35 Vindt U Uw

doel) lD E sr¿

36 Moet U vaal rets doen dat ergeñl¡lt ñret tot Uw laål bchoon?

37. We€r U wi¿tuær U wll en niaÌ varanlwoordeliik bcnt ¡n Uw

werl?

38 Wæt U wlt ünd¿rcn op de eldel¡ng van U veryachton?

39 Z¡tn er omstarìdrghedên in hct wcrl d¡e æn ongunstlge rnvlosd

hebb€n op uw prrve-leven?

40 Wordt Uw lev€n ongunstrg b€rnvloed door onrcgrlmaltge wcrl'
tUdenT (¿orls: ploegcndrenst, næhtdrensl en oveBerll

Al ñel å1. vrndt U nu zelt dat U goed, redelrlk, matrg ol nret

goed zrt mel Uw w¿rl lslæhts 'l holte aankrurs€ñ)7

- goed

- redelill

- matrg .

- lret goed

ncl ltD lsso

lD E sst

l¡ E saz

D ¡583

tr úse¿

D sgo

E ssr

Dæz
fl ssr
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l3i i : i i I
lorUm¡

I I lll llll llvlV lVr lVillviltltXlx lXt lxillxltj

I OGEN

Alwi¡lrngen van - conluncttvaa

- puprllen

- pug¡lreflex

- oogb€wegrng€n

Nyslagñus

hosis
Fundus.

-51 - Bijlage 1.9
Formulier 3

LICHAMELIJK ONDERZOEK
rñ r. vùrrF 6r @

bedrrilsode:

ondcr:ækscode

bgd n?:

Modiæh gchcim

doss¡e¡nr
9t gnd 9dæ. Y

dåtum ondarzoek

mâm

væfltncr3

O"boort€ datum rs/
SVP debeoordeeld€
hældstullñ åðntruræn

TO€LICHTING:

!l
ol
olEI
ol

ã91
õãlre li
Ogen

I EE] 120

E EE 1:l
¡ El[Il r22

E El[! rz3

¡D124
D E[l] r2s

D¡126
!¡

I HOOFO€N HAIS

Op€ratr!hnekens

Alwr¡lingen van: - læl (tons¡ll"nl

- lymphllreren

- neus (doorgenkel¡jkherd) .

- Stem

- schrldktrer

- lror¡hel\.lte¡en
LooÞoor

Olilis exte,na

Slechte toestand gebrt

Kunstgebrt

Foetor ex o¡¿.

Hoofd en hals

EiTj-joo
Dtrl4r
DD142
¡!t¡ß
¡ f1 14a

nDT¿s
ü EEI r¿o

! E[! r¿z

! EIE ræ

!!r4s
¡tr15o
trtr1s1tr¡

III LONGEN EN BORSIKAS

Operalre lrnelens

Alwi¡trngen van - vorm.

- b€weegl|kheid
AsVmmetr¡e

Alrrr¡lrngen brj: - p€rcuss¡e

- luscultatre

Lonq eñ-
borstkas

!trr70
¡¡r7r

.o¡172
D¡173
tr!17t
tD175DD

IV HARI

Alw,tlrngen bit: - percussi€

- auscullalre

Rtlme 5¡gg¡¡¡559¡

Han

D¡res
¡D1s6
!¡rs7
E¡
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V BUIK

Op€ratre hnel€ns

Lever palpabel

M¡lt palpab€l

Hern¡ae

Haemorrhorden

Genrtaal alwrlkrngen

Bijtage 1.10
Formulier 3

IOETICHlING:

EI
ol€l

-Pl9ílEôl.e I

Eutk

DD22s
trtr226
DD227
¡tr22s
ú E zzrt

D fl 230

trD
VI BOVENSf€ÊXIREMIT€ITEN

Operatre l¡rtekens

Anatomische ol lunctionele alwiikingen

van: - *houder

- bovenam

- elleboog

- onderarm

- pols

- hand + vrngers

Sens¡bele alwijkingen,
Zweethanden

8ov Exltem-

fl tE [] 250

E [EE zst

D El[! 2s2

fl [E E] 2s3

E EI[! zs¡

! El E zss

D8ts256
D EEI zsr

D¡2sgtrn
VII ONDERSfE EXTREMITEITEN

Operalre lrnelens

Anatom¡sche of lunaionef e afwi¡f ingen

van: - heup

- bovenbccn

- lnre

- ondetb€€n

- "nlôl
- voel + tenen

Sensrbele rfwiik¡ngen

Zweetvoeteñ

! @[ zre

| @[ zrr
! @[! zra

! [f,] [! zrs

! El E zeo

û El E ze'

! EE zez

trü2€Btr¡

Operatre linekens

Vrsterkre kypho$
Scol¡ose: - ceryiceal .

- thoraceal

- lumbaal

Lordose: - versterki

- verstrelen

Eeweg¡ngsb¿perhng: - ceryiceal

- lumbeal

Schober < 9 cm

Beklenscheelstand

Waruelkolom

¡¡3oo
D¡æ1
ú Etr æz

! Eltr æ:
! tstr ¡o¡
f]¡305
¡tr306
!¡307
¡tr30s
¡l3oe
Dtr3ro
¡!
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Foruulier 3

TOELICHIING:

rl \atÒl
EI

-91
ÊÈ1,. r¡

Zanuwstcl3"IX ZENUWSfELSEL

Abnorm¡le - KPR

- APR

- væl:ool.êllê¡
Andere r?tlê¡prtholo€re
nomberg positrel

Lðsègue positr!f

l¡emorèn
SGnsrb¡litertsatwr jhng¿n

V!tcn

tr [ÐE ¡¡o
X VATEN

V¡nces
afwiit¡ngmv.nput$lir6bGGn.cnværåncfiën E [E [Il ¡¡t

trD
XI HUIO. EN SLIJMVLIEZEN

Ec¡emen, derm!t¡t¡s -

Ontstek¡ngen

And€re hurdâtw'll¡ngen

Slrimvliesalwr jlrngen

Otr35t
trtr352
trtr3s3

Huid- m Sl.vl

tr¡3s0

Cyrnose tr tr 3s4
Ulcus cruris E [E] [! 3ss
Srcrtderen. tr tr 356¡tr
Xll HABITUS Hrb¡tus
asthenre tr ! 360

Adrrþsitas tr D 361!tr
xilt PsYcHÉ

TD
¡¡
!¡
Dtr
¡tr
trtr
¡tr
DE
¡¡
¡¡

Pa,a!f ond€rzoekef'
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Bijtage 1.12
Formulier 4

BIOMETRIE

voodanæ

ddum ddlnoal

ond!nætcoda

n!rm (tælomlrg) Hr¡il

¡ldci ing

1. t¿ngtc

3. FEvl/rll

FEVS/.êl

eJ ¡lüd edl . Y

hd

rbil-

iL

IL

it
It

-ff;:rL--
g._-f"lSg-:n,_tl 

^!b) 500

1000

¡l¡rco

5000

5. visus vcral R/L

vìsus ver¡l BOZ

laR¡s! R/L

lñ¡rur BOZ

llcurm ¡ian / ditpla zi"n

phon! (M!ddox) / vcld

610

6rl

612

615

6æ

@1

6ît2

6'¡:3

8í21

6dl

Glr

@
c<¡

G3¡l

6Ë

ds
617

040

ô4l

6¡12

6/l¡l

u
6¡¡s

646

6/¡7

6¡18

649
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Foruulier 4

G6t

tð
cGt

d,atum oi(brtoal

6. urim

rlbumm/glæox/blo.d

ladimclìt

7.t¡c
8. uo.d

8SE

cholõlarol

lriglycôr¡dff

glucor

t¡!¡lin¡ñc

10. æ¡ rust (ncc = 0, ¡! = 1)

urOmti¿/di!€noÉ

urgmti6/d¡.gnot.

t 1. h¡¡lmqumric

cod. rfwritinC

bloaddruliylol¡rch mmHg

d¡rl. ¡¡a mmHg

di¡d 5. mmHg

12. crgomctric (næ - 0, j¡ - ll

uilsl¡g

13. thorlxloto {næ = 0, j¡ = t)

uit¡l¡g

mtntoux

hcrh.!ld ond6Roal

E6a

665

667

068

t€9

970

I

682

@

G85

6S

687

6ú

6dt

æl

692

æ5

696

ßt7
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DE INDELING VAN DE VRÀGENLIJSTEN EN DE KONSTRUKTIE VAN DE GEGEVENS DIE

ZIJN GEBRUIISI VOOR DE VERGELIJKING TUSSEN AGRÀRIERS EN WERI(ENDEN IN DE

BOUTÍNIJvERHEID

De vrasenliist Gezondheidstoestand

De vragenlijst gezondheidstoestand (BIJLAGE 1: groen formulier 2A) bevat

een groot aantal vragen. Het gaaÈ daarbij om trree soorten vragen name-

lijk:
- de hoofdvragen, die behalve een iten¡ru¡rmer in de rechterkantlijn

ook een vraagnunmer in de linkerkantlijn hebben

.- ¿e neven- of secundaire vragen. Deze behoeven alleen beantwoord

te worden indien de bijbehorende hoofdvraag met 'ja" is beant-

woord. De nevenvragen zijn niet oPgenomen in de vergelijking.

De hoofdvragen zijn onder te verdelen in:
- gezondheÍdsvragen (vragen 1 t/m 30) die informeren naar klachten

over de gezondheidstoesta¡d. De 30 gezondheidsvragen zijn zodanig inge-

deeld op het vragenfornulier dat vragen die informeren naar klachten

over eenzelfde aandachtsgebied (Iichaamsdeel) bij elkaar staan.

Deze indeling wordt op het vragenformulier aangegeven met horizontale

strepen. Na een streep begint een nieuwe aandachtsgebied en ook ver-

springen het item¡runmer in de rechterkantlijn enige (tientallen) eenhe-

den. zo vormen de vragen 6 en 7 over het zien (ite¡nnur¡ners 115 t/n 118)

een afgerond geheel. Het volgende aandachtsgebied, de vragen 8, 9 en 10

over keel-, neus- en oorklachten (Ìo{o), begint (na de horizontale

streep) met itemnummer 130.

- ziektegedrag-vragen (vragen 31 t/m 33) die informeren naar

(vroegere) behandelingen of kontakten van de onderzochte met de gezond-

heidszorg en naar het medicijngebruik

- gezondheidsrisico-vragen (vragen 34, 36 t/sr 38) die informeren

naar de aanwezigheid van ziekten in de fa¡rilie en naar enlele riskante

leefgewoonten, zoafs roken, alkoholgebruik en gebrek aan lichaamsbewe-

ging

- overige vragen (vragen 35, 39 t/m 42). Van deze restgroeP is
vraag 35 (itemnurnmer 4O7) vervangen door een vraag over het gebruik van

chemische stoffen. Daarom zaL deze vraag niet hier worden besproken. Van

de overige vragen zijn in de vergelijking oPgenomen vraag 39 (iten O74) ,

betreffende een mogelijke samenhang tussen de gezondheidsklachten en het
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werk, en vraag 40 (iten 075) waarmee geinforneerd is of de onderzochte
zich gezond voelde. De vragen 41 en 42 zijn buiten de vergelijking gela-
ten.

De vergelíjking heeft zoveel mogelijk plaatsgevonden op groepen bij el-
kaar horende vragen en niet op afzonderlijke vragen. Irlet nane voor de
gezondheidsvragen (1 t/m 30) is gebruik genaakt van de daarin te onder-
scheiden aandachtsgebieden.

Er is afgeweken van de in de vragenlijsÈ aangegeven indeling bij de vra-
gen 11, t2, 22, 23. De vragen 11 (regelnatig hoesten) en 12 (kortademig_
heid) zijn arbitrair samengevoegd tot het aandachtsgebieð, klaehtqn ouez,

Longen. Er j.s tussen de vragen wel een horÍzontale streep, !ìaar de iten-
nummers lopen door. Daarentegen verspringen de itemnunner en ontbreekt
de horizontale streep tussen de vragen 22 (last van onderste ledematen)
en 23 (last van bovenste lede¡raten). Deze beide vragen zijn beschouwd
als afzonderlijke aandachtsgebíeden.

rn totaal zijn de 30 gezondheidsvragen samengevat in een twaalftal aan-
dachtsgebieden. Drie hiervan bestaan slechts uÍt één vraag, namelijk
Tast uatt onderste Ledenaten, Last van bouenste Led.enaten en last 7)Ø¿

ouergeüoeligheid. vijf aandachtsgebieden bestaan uit twee vtagenr r!ët-

rrelijk kLaehten oÐer het zien, l,ongklaehten, klaehten ouer mtg/nek,
kLaehten ouer hoofdpíjn/dzizeligheid en klaehten oue! de bloeduaten. Her

aandachtsgebied HattkLaehten bestaat uit 4 vragen. Tot slot bestaa¡ de

aandachtsgebieden algemeen psyehísehe kLaehten en de klaehten ouer buík-
en urinet'legen beide uit 5 vragen. Voor elke onderzochte is de klachten-
score Per aandachtsgebied bepaald door de ongunstige antwoorden op de

vragen op te tellen. Daarnaast ís ook de totale klachtenscore over aIIe
30 gezondheidsvragen per onderzochte berekend.
Van de resterende vragen van de vragenlijst zijn de antwoorden van de

itemr¡ummers 370 t/m 387 van vraag 31 (de laatste 5 jaar behandetd) en de

itemnummers 400 t/m 404 van vraag 34 (familie-anamnese) samengevat in
een tweedelÍng, nanelijk enerzijds geen enkel ja-antwoord gegeven en

anderzijds één of meer ja-antwoorden gegeven op de items van die vragen.
opgemerkt moet worden dat geen aandacht is gegeven aan iteur 3gg (andere

aandoeningen), o¡ndat dit item door het open karakter moeilijk te analy-
seren is.
ÀIle andere vragen (32, 33, 36 t/m 4Ol zijn niet samengevat maar per
item in de vergelijking opgenomen.
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De vragenli j st t{erkomstandigheden

De vragenlijst werkourstandigheden (BIJLAGE 1: groen fomulier 2Bl be-

staat uit 41 vragen die samengevoegd kunnen worden tot acht groePen van

elk vijf vragen en één slotvraag. Ieder van de acht groePen rePresente-

ren bepaalde aspekten van het werk en met de slotvraag (vraag 41) wordt

geinformeerd naar het "a1-met-alr'-eindoordeel over het werk. Elk van de

vragen I t/m 40 bestaat uít één iten, behalve de vragen 13 en 14. Vraag

13 (over luchtverontreinigingsaspekten) omvat vijf items, terr^'ijl vraag

14 (over ktimatotogische werkhinder) is opgebouwd uit acht items.

Per item kan met ja of nee ¡rorden aangegeven of de gestelde vraag wel of
niet van Èoepassing Ís. Afhar¡kelíjk van de vorm van de vraag is het ja-
of nee-antwoord het ongunstige antwoord (= signaal). lfelk antwoord het

sÍgnaal is, wordt in de vragenlijst aangegeven door middel van een ver-

tikale streep vóór de beide antwoordkategorieën. Ontbreekt deze streeP

dan is het ja-antwoord het signaalr vranneer de vertikale streep is aan-

gebracht is het nèe-antwoord het signaal op de vraag.

De vergelijking heeft zich gerÍcht op de groepen vragen die zijn onder-

scheiden in de vragenlijst en niet op de afzonderlijke it*rns" rieL -olk

van de acht groepen vragen wordt geinformeerd naar bepaalde werkaspek-

ten,alleenbijdevragen36t/m40(iterns580t/rr584)ontbreektechter
een duidetijke gemeenschappelijke achtergrond, zodat deze vragen niet
meer als groep zijn bekeken.

Verder zijn de vragen 11 t/m 15, die gezarnenlijk de belasting door fy-
sische omgevingsfaltoren aangeven, ook nog ieder afzonderlijk in de ver-

gelijking opgenomen. Als maat voor de totale werkbelasting is gekeken

naar alle vragen van de vragenlijst (1 t/¡n 40), dus inclusief de groep

ontbrekende vragen 36 t/¡n 40.

Op deze manier zijn de volgende werkaspekten onderscheiden:

- fysÍeke werkbelasting (items 500 t/¡n 504)

- psychische werkbelasting (items 510 t/n 514)

- belasting door fysische omgevingsfaltoren (items 520 t/rn 535)

Dit aspekt is nog onderverdeeÌd in:
. lawaaihinder (iten 520)

. hinder van trillingen of schokken (item 521)

. hinder van luchtverontreinigingsfaktoren (items 522 t(m 526)

. hinder van klimatologische faktoren (items 527 t/m 534)

. oordeel over de veiligheid (itesr 535)
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- beoordeling van de inhoud van de taak (iteu¡s s4o t/n sa4l
- beoordeling van de organisatíe en dagelijkse leiding (itens 550

t/u¡ 554)

- beoordelÍng van de werksfeer en kollegars (ite¡ns 560 t,/n 564)

- beoordeling van naardering van de werkkring (57o t/n s74)

- totale werkbelasting (itens 5OO t/n 594).
vervolgens is voor iedere onderzochte per werkaspekt een somscore be-
paard door de signalen van de onderriggende items op te terlen. Deze

somscores representeren dan de mate van belasting die men van bepaalde
werkaspekten ondervindt, of geven het resultaat van een beoordeling van
één van de werkaspekten.

Vraag 41' (ite¡ns 590 t,/m 593) over het "a1-met-a1"-eindoordeel van het
werk is als aparte vraag gehandhaafd en als één gegeven in de verge-
lijking meegenonen.
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Þ geurltlôelde sonscores van de grezondlheld.sklachten over de aandlacbtsgebleden vaa vragen-
llJst 2À ultgesplltst Daar onderneoers en verk¡eners van verschlllende agrarlscbe sektoren
1n vergellJklng uet uerkenden ln de bouwnlJverheld, onderverdeeld ln tvee leeftlJdsgroepen

.tt Er ls een slgnlflcant verschll, d.w.z. de kans dat het verschll op toeval ben¡st ls
klelner dan 5*.

1 Er ls een verschll tussen de agrarlsche onderneners en cle verkenden

held (a: relatlef hoge score/Q: relatlef lage score).
2 Er ls een verschfl. tusse¡l de agrarlsche nerXnemers en de werkenden

held (O: relatlef hoge score/Q: relatlef lage score).

ln de bourrnlJver-

ln de bouunlJver-

IêeftUds-
klasse

Àgrarlërs
onder- nerk-
Deners neners

Bour-
nlJver-
held

Àantal onderzochte personen 35-49 Jaar
50-6{ Jaar

209 155

161 56

19r8
741

Àlgeoeue psychtscbe kLachten
(ltens 100r 10{,105' 106r 107)

Klacbten net zlen
(lteos 115' 116)

KlùO-klachten
(ftens 130, I34r 136)

[ougklachten
(lter¡s 155, 159)

Hartklachten
(1tens I80, 182' 189, 190)

Klachten over de bulk en

urlnevegen
(ltems 2O5, 2O8, 2ll, 215, 2L6')

Klachten boveuste ledenaten
(lten 235)

Klaclrten onderste ledenaten
(lten 265)

Klachten ruglnek
(ltens 29O' 292,

Klachten over hoofdpl jnldulze-
llgheld (ltens 315, 317)

Klachten bloedvaten
(ltens 335r 336)

Overgevoe I 1 gheldsk lachten
(lteo 345)

Totaal va¡¡ alle klachten op dle

gezondheldsvragen (l t/n 30)

35-49 Jaar (*r2)
50-64 Jaar

35-49 Jaar
50-64 Jaar

35-49
s0-64

35-49 Jaar
5È64 Jaar

35-49 Jôat (*r2)
50-64 Jaar

35-49 Jaar (x,Ir2
50-64 Jaar

35-49 Jaar (*r2)
5f64 jaar (*, 1)

35-49 jaar
5Þ64 jaar (*rl)

35-49 Jaar
50-64 jaar

35-49 Jaar
50-64 Jaar

35-49 Jaar
50-64 Jaar

35-49 Jaar
5È64 Jaar

35-49 jaar (*,2)
50-64 Jaar (rÉr2)

Jaar
Jaa¡

0.63 0.47 c)
0.86 0.72

0.40 0.35
0.93 1.00

0.30 0.26
0.s0 0.35

0.32 0.32
0.45 0.49

o.27 0.18 o
0.41 0.32

0.36 o 0.16 O
a"34 Ð,31

0.26 0.22 0
0.29 0 0.30

o.24 0.24
0.34 0 0.27

0.46 0.43
0.34 0.48

0.20 0.14
0. 19 0.09

0.10 0.07
0.18 0.28

0. 18 0.21
0.19 0.21

3.65 3.06 o
5. 19 r.42 0

0.75 0
0.96

0.34
0.92

0.34
0.44

0.31
0.49

0.30 a
0.41

0,28 0 0
0,36

0.30 0
0.39 O

0.31
0.39 0

0.53
0.61

o.2L
0.24

0.13
0.20

0.18
0.2r

3.96 0
5.60 0
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De genlddelde sonscores van de verscblllende rerkaspekteD van wagenlfJst 28 ultgesplltst
naar oDderDeners en verkne¡ers va¡ verschlllende agrarlscbe sektoren ln vergelljklng net
rerkenden i¡ (þ bour¡Uverheld, o¡derverdeeldl lu tvee leeftlJdsgroepen

* Er ls een slgnlflcant verschll, dl.w.z. de kans dat het verschll op toeval ben¡st ls
klelner da¡¡ 5t.

1 Er 1s een verschll tussen de agrarlsche onderneners en de verkenden ln de bouwnljver-
heltl (O: relallef hoge score/Q: relatlef lage score).

2 Er Is een verschll tussen de agrarlsche werlsremers e¡ de nerkenden ln dte bouv¡ljver-
heltl (O: relatlef hoge score/Q: relatlef lagre score).

I€eftUds-
klasse

Àgrarlêrs
o¡der- rerk-
neners Deners

Bouv-
Dljver-
hefd

Àantal onderzochte persoDen 35-19 Jaar
50-64 jaar

209 155

t6r s6
1918

74t

Fysteke uerlrbeLastlng
(lteos 5OO t/¡ 50{)

Psychlsche verkbelasting
(1te¡s 510 t/n 514)

Hlnder van
(lten 520)

Hlnder vau
(fte¡¡ 521)

lauaal

trllllngen of schokfen

Hlnder van verontrelnlglnç-
fal,toreu (ltens 522 t/s 5261

Hlncler van kllnaatf a-ktoren
(items 527 L/n 534)

Veillgbeld is nlet 1n orde
(lteo 535)

lotale belastlng van de verkonrge-
vlngsfal<toren (ltens 520 t/n 535)

Negatlef oordeel over de taak-
fnhoud (ltens 54O L/n 544)

Negattef oordeel over de orga-
nlsatle en dagellJkse lel.dlng
(ltens 550 t/o 554)

Negatlef oordeel over de

verksfeer en de kollegats
(ltens 560 t/n 564)

l,legatlef oordeel over de

vaarderlng van de werkkrlng
(ltens 570 L/s 574)

Totaal van alle uerkaspekten
(vragen 1 t/¡¡ 40)

35-49 Jaar
5Þ64 jaar

35-49 Jaar
5Þ64 Jaar

35-tl9 Jaar (*, 1)

50-64 Jaar

35-49 jaar (*r2)
50-6tl Jaar

35-49 Jaar
5È6{ Jaar

35-49 Jaar (+rIr2l
50-64 Jaar (x,L r2)

35-49 Jaar (*r1)
50-64 Jaar

35-49 Jaar (*r1r2)
5È6/¡ Jaar (*, 1)

35-49 jaar (*r1)
5È64 Jaar

35-49 Jaar
5f64 Jaar

35-tl9 Jaar
50-64 Jaar

35-49 Jaar (*r2)
5Þ64 Jaar (*r2)

35-49 Jaar
50-64 Jaar

1.30 1.17
1. {1 1.16

2.L4 2.t2
1.71 2.rs

0.12 0 0.22
0.14 0.18

o.r2 0.17 0
0.09 0.14

0.53 0.70
0.49 0.69

r.o2 o r.06 c)
1.04 0 0.83 0

0.07 0 0.1r
0.16 0.23

r.78 0 r.16 0
r.83 0 1.e6

0.29 0 0.58
0.45 0.76

NlT 0.63
t{w 0.56

Nr'ff

tùw

M¡T

NIIT

lf\¡I
NW

0.70
0.54

0.80 0
0.6? o

8.69
7.79

r.21
1.23

1. 93

1.76

0.23 3
0.20

0.rr o
0.09

0.60
0.50

1.8{ o
1.45 a

0.15 0
0.15

2.93 a
2.39 a

0.59 0
0.53

0.74
0.61

0.62
0.52

I.39 0
1.ll o

9.94
8.62
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Algeoene psychrsche klðchten
( I00-I04-ll5-tc6-I07)

+++++
KlachLen oeL zien

tl))-¡)r,
Hartk i achten

rk- en ur!lereqe¡
( 2c5-208- r I 1-:1.5-216 ¡

Bovensie ledema!en

Sndersle ledematen
( 265)
Klachten ruglnek+++++

Soo alle klachten
(ræge 0-lo)

+++++

!¿À¿ste 5 lèôr onder behüde1i09
gereest (3?0 L/D 387)
LôaLste 5 laar geopereerd
(39r)
G€bruikt genæsmrddelen
(395)

Cehoorverlles (dB)
3000 Hz - Rechts
c€hooryerlies (dB)
3OO0 Hz - Links
Gehoorverlres (dB)
{000 Hz - Rechts

- I cehoorverll,es (dB)

ß I ¡ooo Hz - Lrnks
F I Gehoorverlles (dB)
I I 6000 Hz - Rechtsc l c¿¡oorverlies (dB)

6000 Hz - Links

Sloed5ez Ìnklog
iu/u)
i{B
(10@ollIite!)
Cho les terol
(1CMoL/ Ii,t€r)
K¡eatltrine
(wl/li.ter)
ÀtÀÎ
(ults/l lter)
Gà@ö-GT
(uoits/liter)
Cho 1 inesterase
(tork.unt ts/lrter)

ú

o¡
d

Ë
u

ø

É

o

o
M

E
z
ø

Longfunkt !e
FeVl (cl. )

Longfunkt ie
FeVs (cl. I

Longfunktle
FeVl/Fev5 (t)

f<Edr
c r o Þo
ro ¡ of Éoed(

=

ÉJ¡

ãooot
rP.
'dø

t oo33.ôô
o ^o
orf

Þooo Þ3

o êo

FOá

oo

ô!J

øa

ôoGA

r8
ùo

ro

ôrã

9o
cie
fo;

^2ao
o
FO

o
bo

5

J

o
o

aao

o
t
+
(
5
oo

oo
ô
o

o

oo
8,

o
O¡
J

ö

o

a

I e6PTtTg -a9-
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