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SAMENVATTING

In opdracht van Bedrijfsvereniging voor het Slagers- en Vleeswarenbedrijl de Groothandel in vlees

en de Pluimveeslachterijen 'De Samenwerking', het Produktschap voor Vee en Mees en het ministerie

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Directoraat Generaal van de Arbeid), is door het Nederlands

Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (NIPG/TNO) een ondezoek uitgevoerd naar de

achtergronden van het ziekteverzuim in de vleessector.

Dit onderzoek bestaat uit een probleemanalyse (een analyse van het ziekteverzuim, een literatuurstudie

naar beroepsgebonden aandoeningen in de vleessector, en gesprekken met deskundigen) en de

uitwerking van een plan van aanpak voor een serie proefprojecten in de sector. Voor dit laatste

onderdeel is tevens een inventarisatie en evaluatie gemaakt van op verzuimbestrijding gerichte

projecten binnen de vleessector.

yerzuim

Het verzuimpercentage in de vleessector is relatief hoog. Sinds 1988 ligt het percentage anderhalf tot

twee procentpunten boven het gemiddelde van alle bedrijfsverenigingen te zamen. Dit ondanks het feit

dat de werknemers in de vleessector relatief jong zijn. Het aantal ziekmeldingen ligt in de vleessector

ook hoger dan gemiddeld. In tegenstelling tot het vezuimpercentage zou deze hoge meldingsfrequentie

wel voor een deel verklaard kunnen worden door het grote aandeel jongeren in de sector.

In de slagerijen zonder filialen en bij de poeliers ligt het verzuim verhoudingsgewijs het laagst. Ook

de slagerijen met filialen zitten over het algemeen iets onder het gemiddelde, terwijl de vleeswaren-

industrie zonder slachting, de groothandel en de voorverpakkingsbedrijven op de meeste verzuimmaten

rond het gemiddelde zitten. lets boven het gemiddelde zit de snackindustrie. De overige bedrijfstypen,

te weten de vleeswarenindustrie met slachting, de slachterijen, de slachtproduktenhandel, de loonbedrij-

ven, de uitbenerijen en de pluimveeslachterijen vormen duidelijk de probleemgroepen op het gebied

van ziekteverzuim.

Globaal wordt in de periode 1984 tot 1990 llVo vwt het verzuimpercentage bepaald door het

kortdurende verzuim (1-7 dagen) . Deze verzuimen bedragen ruim 50Vo van het aantal ziekmeldingen.

Het middellange verzuim (één tot zes weken) vormt ongeveer 307o vut het totaal aantal ziektedagen,

en bijna 40Vo van het aantal ziekmeldingen. Het langdurige verzuim tenslotte beslaat ruim 607o van

totaal aantal verzuimdagen, terwijl dit slechts lOTo vrn de ziekmeldingen betreft.
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Over de periode 1988 tot 1990 was het verzuimpercentage gemiddeld l},47o. Meer dan de helft van

dit vezuim kan toegeschreven worden aan de volgende drie diagnosegroepen: aandoeningen aan de

bewegingsorganen, psychische aandoeningen en ongevallen en verwondingen.

be ro ep s g e b onde n aa ndo e nin g e n

Bij de bespreking van het literatuuronderzoek en de informatie van de sleutelinformanten zijn

aandoeningen aan het bewegingsapparaat, huidaandoeningen en infecties, ongevallen, gehooöe-

schadiging, en CARA als de belangrijkste beroepsgebonden aandoeningen onderscheiden.

Het werk in de vleessector is objectief gezien belastend voor het bewegingsapparaat. Hierbij moet

onderscheid gemaakt worden in de effecten van de zwaÍe fysieke belasting op zich (lichamelijk zwaaÍ

werk veelal in een gedwongen ongunstige houding met effecten voor de rug, nek, schouder en

ledematen) in de vorm van klachten over stijftreid en pijn aan de bovenste ledematen (nek, schouder

en bovenarm) en rugklachten, en de effecten ten gevolge van het koÍcyclische karakter van het werk.

De laatsten komen vooral tot uitdrukking in ontstekingen aan de hand, pols en arm. Bijkomende

belastingsaspecten zijn tempodwang, lage temperaturen, en langdurig staan.

Het belangrijkste probleem met betrekking tot infecties en huidaandoeningen lijkt gevormd te worden

door de handwondinfecties. Deze worden veroozaakt door een combinatie van een venvonding en

besmetting met microörganismen. Deze bacteriën kururen afkomstig zijn van het geslachte vee, maar

ook van de medewerkers zelf. Met name slagers en slachters hebben een duidelijk risico op het

oplopen van verwondingen. Vooral bij verwondingen aan botsplinters treden vaak handwondinfecties

op. Het werken bij lage omgevingstemperaturen en met natte handen kan de vatbaarheid voor

venvondingen en infecties vergroten.

Bij degenen die nat werk verrichten kan dermatitis optreden. Meestal gaat het om contactdermatitis ten

gevolge van irritantia als vlees, vleesnat, ingewanden, pekel-rook (worstmakers) en reinigingsmiddelen

(schoonmakers). Contacteczeem kan voorkomen bij degenen die werken met blikken, lijm of kruiden.

Werknemers kunnen door hun contact met vee, vlees of dierlijke afscheidingsprodukten besmet worden

met infectieziekten veroorzakende bacteriën. In de praktijk lijkt dit echter slechts zeer sporadisch tot

ziekten te leiden. De gevolgen kunnen dan echter zeer emstig zijn.

Tenslotte kan met name in de pluimveeindustrie een hoge prevalentie van wratten voorkomen.

Werknemers in de vleessector hebben in vergelijking met de gemiddelde Nederlandse werknemer een

verhoogd risico op het oplopen van verwondingen en bedrijfsongevallen. Het grootste deel van de
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ongevallen vindt plaats tijdens slachtwerkzaamheden, uitbenen of andere vleesbewerkingen. Driekwart

daarvan wordt veroorzaakt door snijden of steken met een mes.

Geluidsproblemen en gehoorbeschadigingen lijken vooral een probleem in slachterijen en de

vleesverwerkende industrie.

Klachten over hoesten, benauwdheid, kortademigheid (CARA) lijken bij slagers werkzaam in de

industrie wat vaker voor te komen dan bij een referentiegroep van mannelijke werknemers in

uiteenlopende beroepen.Deze klachten kunnen een gevolg zijn van de klimatologische werkomstandig-

heden.

Samenvattend is geconstateerd dat de werknemers in de vleessector een duidelijke risicogroep vormen

voor het oplopen van beroepsgebonden aandoeningen. Het gaat hierbij dan met name om aan-

doeningen aan het bewegingsapparaat: ongevallen en daarmee samenhangend handwondinfecties, en

gehoorbeschadigingen. Een aantal kenmerken van het werk in de vleessector, te weten langdurig staan,

tempodwang, werken in de kou en in een natte omgeving, kunnen zonder een directe oorzaak te zijn

van een aandoening de kans op het ontstaan ervan vergroten. Opgemerkt moet worden dat de literatuur

zich veelal beperkt tot de (industriële) pmduktiefuncties. en dat gegevens over de detailhandel uiterst

schaars zijn. Bovendien is de literatuur in het algemeen weinig funktiespecifiek.

verzuimactiviteiten in de vleessector

In het kader van de inventarisatie van lopende activiteiten in de vleessector met betrekking tot

verzuimbestrijding edof verbetering van de aöeidsomstandigheden zijn 23 bedrijven benaderd voor

een telefonisch interview. Het gaat hieóij om de meest actieve bedrijven in de sector, en dus niet om

een representatieve steekproef.

Over het algemeen wordt in de betreffende bedrijven de meeste aandacht besteed aan de verzuimbege-

leiding. Het 'doorsnee-verzuimbeleid' ziet er als volgt uit. Er wordt naar gestreefd de directe

leidinggevende van de verzuimer zoveel mogelijk bij de begeleiding te betrekken. Dat betekent dat de

melding bij voorkeur bij de directe chef (afdelingshoofd, groepsleider) plaatsvindt, en dat deze contact

met de vezuimer onderhoudt. De langdurige vezuimer wordt regelmatig thuis gebeld of opgezocht

en wordt uitgenodigd voor gesprekken bij de afdeling personeelszaken, de bedrijfsarts ery'of de directe

chef. Soms zijn er vaste regels voor het oproepen voor deze gesprekken, soms gebeurt het als 'daartoe

aanleiding is'. Regelmatig vindt er overleg plaats over de verzuimgevallen. Dit gebeurt meestal in een

ut
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Sociaal Medisch Team (SMT). Vrijwel alle geihterviewde bedrijven hebben een eigen verzekerings-

geneeskundige van de bedrijfsvereniging die op de hoogte is van de situatie in het bedrijf. Dit wordt

als zeer positief ervaren.

Het beleid ten aanzien van aöeidsomstandigheden is per bedrijf heel verschillend. ln een aantal

bedrijven wordt alleen naar aanleiding van klachten bekeken of er iets aan de aöeidsomstandigheden

veranderd kan worden. In andere bedrijven is de aandacht voor dit punt meer gestructureerd. Dit kan

variëren van het aanstellen van een "arbo-coördinator" of "arbo-commissie", die op de werkplek moet

onderzoeken of er iets aan de arbeidsomstandigheden veóeterd kan worden, tot het structureel houden

van enquëtes en werkplekondezoek. De veöeteringen in de arbeidsomstandigheden betreffen vaak

ergonomische aanpassingen van de werkplek. Tevens wordt veel voorlichting gegeven over

beschermende attributen, zoals gehoorbescherïners, overschoenen en handschoenen.

Regelmatig wordt gesignaleerd dat het leidinggeven op afdelingsniveau problematisch ligt. In de sector

werd van oudsher de beste produktiemedewerker bevorderd tot chef. Hierbij werd veelal niet gekeken

of de betreffende personen ook over leidinggevende kwaliteiten beschikten. In de intensieve

vezuimbegeleiding, zoals de meeste bedrijven die voorstaan, is hun echter een belangrijke rol

toebedeeld, waaöij leidinggevende kwaliteiten essentieel zijn. Als oplossing krijgen de chefs opleidin-

Bery'cursussen aangeboden, of heeft men de organisatiestructuur veranderd (kleinere eenheden met een

meewerkend voorman).

Op basis van de telefonische enquëtes zijn l0 bedrijven geselecteerd voor meer uitgebreide interviews.

Bij de selectie is onder meer gelet op de voorbeeldfunctie van de activiteiten in de bedrijven voor

proeforojecten gericht op verzuimbestrijding. De informatie over de activiteiten van deze bedrijven is

daarom ook onder meer gebruikt om het plan van aanpak aan de vorm te geven. Het laat immers zien

wat er met betrekking tot het verzuim en de arbeidsomstandigheden in de sector mogelijk is, en wat

daarbij de belangrijkste aandachtspunten zijn. Hierbij is onder andere vastgesteld dat een goede sfeer

in het bedrijf een bclangrijke voonvaarde is voor het slagen van een verzuim- ery'of aöeidsomstan-

dighedenbeleid. Een goede sfeer wordt onder meer gekenmerkt door openheid, onderling vertrouwen,

en eenduidigheid. De sfeer hangt ook samen met de houding van de leidinggevenden, de communicatie

in het bedrijf (zowel top-down als bottom-up) en de betrokkenheid van de werknemers.

proefurojecten

Op basis van de inventarisatie van de huidige activiteiten in de sector en meer algemene inzichten over

de ontwikkeling van verzuimpreventieprojecten, is een plan van aanpak uitgewerkt voor een serie

lv



TNO rapport

NIPG 92.077

proeforojecten in de vleessector. Hierbij is uitgegaan van een stapsgewijze aanpak, waarbij vijf stappen

zijn onderscheiden:

stap 1. voorbereiding (instelling van een coördinator of projectteam, vaststelting taken

bevoegdheden, introductie van het project in de organisatie, oriëntering op verzuim

mogelijke achtergronden);

stap 2. probleemanalyse (analyse verzuimgegevens, vaststelling achtergronden en mogelijke

oorzaken van het verzuim);

stap 3. keuze van maatregelen (vaststellen van interventie- en preventiemogelijkheden, nagaan van

voor- en nadelen, opstellen van een samenhangend pakket van maatregelen);

stap 4. uitvoering van maatregelen (opstellen en uiwoeren van een gedetailleerd plan van aanpak);

stap 5. evaluatie (beoordelen stappenplan en activiteiten, aangeven vervolg).

Naar aanleiding van de evaluatie kunnen nieuwe activiteiten worden vastgesteld, eventueel kan ook

worden besloten opnieuw een probleemanalyse uit te voeren. Op deze wijze is men terug bij stap 2 of

3 van het stappenplan. Een verzuimpreventieproject kan immers geen éénmalige activiteit zijn.

Wanneer een bedrijf wil komen tot een structurele verlaging van het verzuim, dan zal het continue

aandacht moeten geven aan het verzuim en aan de eventuele oozaken en achtergronden hiervan in het

werk.

aanbevelingen

Voor de ontwikkeling van een vezuimpreventiebeleid is het van groot belang een relatie te kunnen

leggen tussen aspecten van het werk en de gezondheid. Een belangrijk gegeven hierbij is het beroep

of de functie van de werknemer. In de verzuimanalyse bleek het helaas niet mogelijk een uitsplitsing

te maken naar functie of beroep. Dit gegeven is bij de bedrijfsvereniging momenteel nog maar voor

een klein deel van de verzekerden bekend. Als altematief is gebruik gemaakt van het bedrijfstype. Dit

gegeven is echter veel minder specifiek. [n een bedrijfstype is meestal sprake van een veelheid van

werkzaamheden, en daarmee ook van functies en beroepen. Ook de geraadpleegde literatuur bleek in

het algemeen weinig gedetailleerde informatie naar functie of beroep te verschaffen. Tengevolge

hiervan kon in het onderhavige rapport maar in beperkte mate een relatie gelegd worden tussen

en

en
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bepaalde activiteiterVwerkzaamheden en het optreden van meer specifieke gezondheidsklachtery'aandoe-

ningen. In dit verband verdient het aanbeveling om bij de verdere ontwikkeling van de verzekerden-

administratie extra prioriteit te leggen bij de registratie van het beroep of de functie. Uit het oogpunt

van epidemiologische studies of ondezoekingen wordt hierbij gepleit voor een systeem dat zowel de

meer specifieke beroepsinformatie bevat, maar tegelijkertijd ook de mogelijkheid biedt om beroepen

of functies op een hoger abstractieniveau met elkaar in verband te kunnen brengen. Als vooóeeld kan

hierbij de beroepenclassificatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 1984) genoemd

worden, die zowel een zeer grove (ééncijferige) indeling van beroep kent, als een zeer gedetailleerde

(viercijferige) indeling. Bovendien kan direct van de zeer gedetailleerde naar de meer grovere voÍmen

gekomen worden.

In buitenlandse literatuur (Scandinavië en de Verenigde Staten) wordt de vleessector als een

belangrijke risico-sector voor 'repetitive strain injuries' (RSI) genoemd. Voorbeelden van deze

klachten zijn het carpaaltunnel syndroom, de tennisarïn en de peesschedeonsteking. In Amerikaans

onderzoek wordt het aantal 'repetitive strain injuries' op circa llVo van de werkenden binnen de

risicoberoepen geschat. Over de mate waarin deze klachten in Nederland voorkomen in de vleessector

bestaan geen betrouwbare gegevens. In veöand hiermee, en het invaliderende karakter van de

aandoeningen, wordt voorgesteld nader onderzoek te doen onder werknemers in de vleessector naar het

voorkomen van dergelijke klachten en aandoeningen en naar de werkzaamheden die daar mee in

veöand gebracht kunnen worden.

Uit de gegevens van de bedrijfsvereniging blijkt dat werknemers in de vleessector in verhouding tot

de Nederlandse beroepsbevolking relatief jong zijn. Slechts 207o vwr de mannen en \Vo van de

vrouwen is 45 jaar of ouder. Van de totale Nederlandse beroepsbevolking is 26Vo vut de maruren en

l97o van de vrouwen 45 jaar of ouder. Geconstateerd kan worden dat de vleessector er maar met

moeite in slaagt 'oudere werknemers' vast te houden. Uit de interviews bleek dat de belasting van het

werk hierbij een belangrijke rol speelt. Oudere werknemers zouden veelal niet meer in staat zijn het

hoge tempo vol te kunnen houden. Een niet onaanzienlijk deel van hen zou via de WAO uit het werk

verdwijnen. In dit veöand is het belangrijk om bij het terugdringen van het ziekteverzuim en de

arbeidsongeschiktheid in de vleessector speciale aandacht te besteden aan de 'oudere' werknemer. Dit

betekent onder meer dat getracht zal moeten worden zodanige werkomstandigheden in de vleessector

te creëren dat werknemers ook bij het toenemen van de leeftijd in staat geacht kunnen worden hun

werkzaamheden uit te kunnen blijven oefenen. Znlmg dat nog niet volledig mogelijk is zal geprobeerd
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moeten wotden om door middel van een adequate loopbaanbegeleiding vroegtudige uiwal zoveel

mogelijk te voorkomen.

Aandacht voor de oudere werknemer is overigens niet alleen vanuit een aóeidsongeschiktheids-

invalshoek van belang, maar ook noodzakelijk in het licht van de toekomstige demografische

ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening). Wil de vleessector ook in de toekomst over voldoende

personeel kunnen beschikken, dan kan men zich niet permitteren de ouder wordende werknemer uit

de sector te laten verdwijnen.

In dit rapport is op basis van een probleemanalyse en een inventarisatie en evaluatie van ervaringen

met vezuimbestrijdingsactiviteiten een voorstel gedaan voor een serie proefprojecten in de vleessector.

Hierbij is aangesloten bij de op het NIPGfINO ontwikkelde stapsgewijze aanpak (stappenplan).

Als vervolg op dit onderzoek zou de opzet in een beperkt aantal bedrijven moeten worden beproefd.

Voorgesteld wordt deze proefprojecten vanuit een centraal punt te coördineren. Dit punt zou tevens als

advies- en ondersteuningspunt voor de deelnemende bedrijven kunnen functioneren. Verder zou men

de aan de proeforojecten deelnemende bedrijven periodiek bij elkaar kunnen laten komen om

ervaringen uit te wisselen. Hierbij zou extra aandacht besteed kunnen worden aan de ervaren

knelpunten en de wijze waaÍop men geprobeerd heeft deze op te lossen.

In ieder geval is het belangrijk de ervaringen die de bedrijven bij hun projecten opdoen zo goed

mogelijk vast te leggen. Op basis hiervan zouden voor de vleessector specifieke draaiboeken en

protocollen opgesteld kunnen worden. De proefprojecten zouden op deze wijze kunnen bijdragen aan

een bredere en systematischer aanpak van het ziekteverzuim in de vleessector.

vt,
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1. INLEIDING

1.1 Achtergronden van het onderzcek

In opdracht van Bedrijfsvereniging voor het Slagers- en Vleeswarenbedrijf, de Groothandel in vlees

en de Pluimveeslachterijen 'De Samenwerking', het Produktschap voor Vee en Vlees en het ministerie

van Sociale 7-aken en Werkgelegenheid (Directoraat Generaal van de Arbeid), is door het NIPG/TNO

een onderzoek uitgevoerd naar de achtergronden van het ziekteverzuim in de vleessector, en de

mogelijkheden om dit aan te pakken.

Het onderzoek bestaat uit een probleemanalyse en de uitwerking van een plan van aanpak voor een

serie proeforojecten in de sector. De probleemanalyse is uitgesplitst in drie onderdelen: een analyse

van het ziektevezuim, een literatuurstudie naar beroepsgebonden aandoeningen in de vleessector, en

gesprekken met deskundigen. Voor de uitwerking van een plan van aanpak is tevens een inventarisatie

en evaluatie gemaakt van op verzuimbestrijding gerichte projecten binnen de vleessector.

De resultaten van deze onderdelen zijn venverkt in een algemeen plan van aanpak voor projecten

gericht op bestrijding van beroepsgebonden aandoeningen en ziekteverzuim. Hierbij is tevens

aangegeven op welke factoren deze projecten zich moeten richten, hoe deze zijn te beihvloeden en wat

de rol hieóij zou kunnen zijn van de diverse betrokkenen (management, personeelszaken, onder-

nemingsraad, werkvloer, bedrijfsvereniging, bedrijfsgezondheidszorg, exteme deskundigen).

Het onderzoek omvat alle werkgevers (bedrijven) die zijn aangesloten bij bedrijfsvereniging de

Samenwerking. In 1990 betrof dat 5.569 bedrijven met in totaal 47.273 werknemers. Ongeveer

driekwart van deze bedrijven (4.251) en iets meer dan een derde van de werknemers (17.141) valt

onder de risicogroep 'slagers'; de rest (1318 bedrijven en 30J32 werknemers) onder de groep 'overige

bedrijven'.

Het risicopercentage' lag in de bedrijfsvereniging in 1990 op l0,6Vo, met gemiddeld 1,6 ziek-

meldingen per persoon, exclusief de meldingen die niet tot een uitkering leidden (Jaarverslag De

Samenwerking 1990). Dit percentage is hoog in vergelijking met het gemiddelde over alle bedrijfs-

verenigingen, wat in 1990 op 8,5Vo lag.

Het risicopercentage wordt als volgt gedefinieerd: het aantal uitkeringsdagen, gedeeld door het
aantal verzekerde dagen, vermenigvuldigd met lW%o.
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1.2 Indeling van het rapport

In hoofdstuk 2 worden de resultaten van de verzuimanalyse geprcsenteerd. Hieöij zal zowel worden

ingegaan op de aard en omvang van het vezuim als aan verschillen tussen bedrijfstypen. Ook zal

worden nagegaan hoe het vezuim verdeeld is over de belangrijkste diagnosegroepen, en in welke mate

(mogelijk) beroepsspecifieke diagnoses worden gesteld en vezuimd wordt wegens bedrijfsongevallen.

In hoofdstuk 3 wordt de resultaten van de literatuurstudie over beroepsgebonden aandoeningen

besproken. tn dit hoofdstuk is tevens de informatie van de geihterviewde sleutelinformanten

(bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen en hoofden YZvan enkele grote bedrijven) verwerkt. In

hoofdstuk 4 worden de ervaringen met verzuimactiviteiten in de vleessector besproken. Uitgaande van

deze ervaringen wordt in hoofdstuk 5 een voorstel voor een serie proefprojecten in de vleessector

gepresenteerd. Het rapport wordt afgerond met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).

In bijlage A en B worden de verzuimanalyse en de analyse met betrekking tot beroepsgebonden

aandoeningen meer gedetailleerd besproken. De inventarisatie van de huidige verzuimactiviteiten in de

vleessector komt aan de orde in bijlage C.
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2. RESI.'LTATEN VBRZI'IMANALYSE

De verzuimanalyse heeft als doel meer inzicht krijgen in de volgende facetten van ziekteverzuim.

1. De 4[ van het ziekteverzuim. Hoe liggen het vezuimpercentage en de meldingsfrequentie en

wat is het aandeel van het kort-, middellang en langdurend verzuim hierin? Welk percentage van

de verzekerden bereikt jaarlijks het einde van de wachttijd? Wat is aandeel nulvezuimers en

frequent verzuimers?

2. De lokatie van het verzuim. V/elke bedrijfstypen en welke leeftijdsgroepen vormen de

probleemgroepen en zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen?

3. De diamoses van het ziekteverzuim. Hoe is het verzuim verdeeld over de hoofddiagnosegÍoepen,

hoe vaak worden (mogelijk) beroepsspecifieke diagnoses gesteld en hoe vaak wordt verzuimd

wegens bedrijfsongevallen.

In de figuren 2.1 en 2.2 worden het risicopercentage. en het aantal ziekmeldingen per 100 werk-

nemers vanaf 1972 weergegeven voor alle bedrijfsverenigingen te zamen en voor bedrijfsvereniging

de Samenwerking. Gekozen is voor weergave van het aantal ziekmeldingen in plaats van het aantal

toekenningen, omdat de onderlinge vergelijkbaarheid van het eerste cijfer beter is. Dit vanwege

verschillen in het aantal wachtdagen per bedrijfsvereniging.

Uit figuur 2.1 blUkt dat het risicopercentage van de vleessector over de gehele periode hoger dan het

gemiddelde ligt. Het verschil is relatief klein in de periode van 1972 tot en met 1977. De laatste vier

jaar, 1988 tot en met 1991, ligt het verzuim bij de Samenwerking anderhalf tot twee procentpunten

boven het gemiddelde.

Tussen 1972 en 1990 is het verzuim in de vleessector in het totaal met 3,4 procentpunt gestegen van

7,27o tot lO,6Vo. Tussen 1972 en 1979 is het verzuim geleidelijk gestegen, tussen 1979 en 1987 heeft

een lichte daling plaatsgevonden, en vanaf 1988 is het verzuim weer vrij sterk gestegen. In 1991 is

echter opnieuw sprake van een geringe daling (van LO,L%o naar 9,8Vo).

Het risicopercentage wordt als volgt gedefinieerd: het aantal uitkeringsdagen, gedeeld door het
aantal verzekerde dagen, vermenigvuldigd met lNVo.
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I{et hoge veruuimpercentage is opvallend aangezien de werknemers in de vleessector relatief jong zijn:

slechts 2O7o van de mannen en \Vo van de vÍouwen is 45 jaar of ouder. Van de vrourven is meer dan

de helft (56Vo\jonger dan 25 jaar. Van de werknemers in de vleessector is ongeveer éénderde vrcuw

en tweederde man. Deze geslachtsverhouding wijkt niet veel af van de Nederlandse beroepsbevolking.
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Figwr 2.1 Risicopercenlage bij alle bedrijfsverenigingsn bzamen en bij de Samenwerking van 1972 Vm 1991
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Figuur 2.2 Aantal lekmeldingen per 100 rerknemerc bii alle bedrijfsverenigingen lezamen en bij de Samenwerking van 1972 Um 1991.
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Ook het aantal ziekmeldingen is in de vleessector hoger dan gemiddeld (zie figuur 2.2).ln de periode

1972 r$ 1981 kwamen er bij de Samenwerking 40 tot 50 meer ziekmeldingen per 100 werknemers

binnen dan gemiddeld bij de bedrijfsverenigingen. Van 1982 is het verschil kteiner ten gevolge van

een daling van het aantal ziekmeldingen bij de Samenwerking: 20 tot 30 meer meldingen dan

gemiddeld.

Het aantal ziekmeldingen per 100 werknemers varieert in de beschreven periode tussen de 160 en2?5.

Het aantal meldingen stijgt tussen 1972 en 1978 van 160 tot 225 en zakt dan tot 178 in 1987. In 1990

ligt het aantal ziekmeldingen op 182 per 100 werknemers.

In tegenstelling tot het verzuimpercentage zou deze hoge meldingsfrequentie wel voor een deel

verklaard kunnen worden door het grote aandeel jongeren in de sector. Jongere werknemers verzuimen

immers in het algemeen wat vaker dan oudere werknemer. De verzuimduur (en daarmee ook het

percentage) neemt echter toe met de leeftijd.

Znwel bij marmen als bij vrouwen stijgt het verzuimpercentage met de leeftijd. In beide groepen laat

de meldingsfrequentie een omgekeerd beeld zien. Deze is, in overeenstemming met het landelijk beeld,

het hoogste bij de 15 tot 24 jangen en het laagste in de oudste leeftijdsgroep. Dit betekent dat de

vezuimduur toeneemt met het stUgen van de leeftijd.

Globaal wordt in de periode 1984 tot 1990 LOVo van het verzuimpercentage bepaald door het

kortdurende verzuim (l-7 dagen). Deze verzuimen bedragen ruim SOVo van het aantal ziekmeldingen.

Het middellange verzuim (één tot zes weken) vormt ongeveer 3OVo van het totaal aantal ziektedagen,

en bijna 40Vo van het aantal ziekmeldingen. Het langdurige vezuim tenslotte beslaat ruim 607o van

totaal aantal verzuimdagen, tcrwul dit slechts lOVo van de ziekmeldingen betreft.

Het percentage kort en middellang verzuim is in de periode vanaf 1984 vrijwel onveranderd gebleven.

De veranderingen in het totale verzuimpercentage zijn vooral terug te voeren op een stijging van het

langdurige verzuim.

Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen in het aantal gevallen per 1000 verzekerden dat het

einde van de wachttijd bereikt. Dit ondanks het gegeven dat de vrouwen in de vleessector gemiddeld

jonger zijn dan de mannen. Binnen elke leeftijdsgroep hebben de vrouwen een anderhalf tot twee keer

zo hoog risico op het bereiken van het einde van de wachttijd.

Van de meeste verzuimgevallen die langer dan drie weken duren is een diagnose bekend. Over de

periode 1988 tot 1990 was het verzuimpercentage gemiddeld lO,4Vo. Meer dan de helft van dit
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venuim kan toegeschreven worden aan de volgende drie diagnosegroepen': aandoeningen aan de

bewegingsorganen (Y%o = 3,07o) psychische aandoeningen (IAlo) en verwondingen (l,l7o). De

betekenis van de volgende andere hoofddiagnosegÍoepen -waaóinnen mogelijk beroepsgebonden

aandoeningen vallen- voor het langer durende vezuim is relatief gering: infectieziekten (darminfecties)

(O,ZVo), nieuwvormingen (O,O6Vo), ademhalingsorganen (CARA, asÍna, aandoeningen ten gevolge van

allergie) (0,67o\, ziekten van de huid (huidinfecties, contactdermatitis, eczeem) (0,37o). Zwangerschap

is bij de vrouwen verantwoordelijk voor 1,97o ziektevezuim, en bepaalt 0,67o vàÍr het verzuimpercen-

tage in de sector (mannen en vÍouwen te zamen).

De meest voorkomende aandoeningen aan het bewegingsapparaat (zowel qua aantal gestelde diagnoses

als qua vezuimvolume) zijn de rugaandoeningen, op zeer korte afstand gevolgd door aandoeningen

aan de ledematen. Beide groepen aandoeningen komen bij mannen meer voor dan bij vrouwen.

Gewrichtsaandoeningen komen veel nrinder vaak voor (tegenover 100 gevallen van rugaandoeningen,

staan l8 gevallen van gewrichtsaandoeningen), maar hebben toch een relatief groot aandeel in het

aantal verzuimdagen. De diagnose mononeuritis (waaronder het carpaaltururel syndroom), wordt

ongeveer drie keer gesteld tegenover 100 keer een diagnose in de groep rugaandoeningen.

De meest voorkomende bedriifsongevallen met verzuim zijn (in afnemende volgorde van toeken-

ningsrisico): contusies en kneuzingen, open wonden. oppervlakkige wonden, verstuikingen en

verrekkingen en fracturen. Elk van deze ongevallen komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Fracturen komen weliswaar minder vaak voor dan ander soorten ongevallen, maar hebben het hoogste

verzuimpercentage, gevolgd door open wonden en contusies en kneuzingen.

In tabel 2.1 wordt een ovezicht gegeven van een aantal kenmerken van het ziektevezuim per

bedrijfstype. Uit dit overzicht blijkt dat de slaeeriien zonder filialen en de poeliers op alle

verzuimmaten, te weten het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie, het aandeel nulvezuimers en

het aandeel frequent verzuimers. relatief laag scoren. Ook de slaseriien met filialen zitten over het

algemeen iets onder het gemiddelde, terwijl de vleeswarenindustrie zonder slachtinq, de groothandel

en de voorvemakkinesbedriiven op de meeste maten rond het gemiddelde zitten. Iets boven het

gemiddelde zit de snackindustrie. De overige bedrijfstypen, te weten de vleeswarenindustrie met

Een deel van de verzuimgevallen (vooral de korte gevallen) krijgt geen diagnose. Afhankelijk van
de gemiddelde duur in een bepaalde diagnosegroep vormt het hier genoemde percentage een meer
of minder grote onderschattins van de werkelijkheid.
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slachtinq, de slachteriien, de slachtproduktenhandel, de loonbedriiven, de uitbeneriien en de pluimvee-

slachteriien vonnen duidelijk de probleemgÍoepen op het gebied van ziektevezuim.

In tabel 2.2 wordt voor alle bedrijfstypen een overzicht gegeven van het risico op tenminste zes weken

verzuim in een drietal (qua volume) belangrijke diagnosegroepen: psychische aandoeningen,

bewegingsapparaat en verwondingen. Tevens wordt een overzicht gegeven van het risico op het

bereiken van het einde van wachttijd binnen deze drie diagnosegroepen.
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Tabl 2.2 Ovezicht per bedrijfstype van het risico op zes weken \r€tzuim en bereiken einde wachttijd in een aantal diagnosehooídgroepen
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De slaeeriien zonder filialen scoren weer het gunstigst op alle weergegeven risicomaten. Bij de

slaeeriien met filialen lijkt verzuim wegens psychische aandoeningen relatief wat meer voor te komen,

voor de rest scoren ze relatief gunstig. Ook de poeliers zitten op geen enkele van de risicomaten boven

het gemiddelde van de vleessector.

Bij de vleeswarenindustrie met slachtins is het langdurig verzuim wegens aandoeningen aan het

bewegingsapparaat relatief hoog. Ditzelfde geldt voor het risico op het bereiken van het einde van de

wachttijd wegens het bewegingsapparaat. Langdurig vezuim wegens de andere twee aandoeningen

komt niet vaker voor dan gemiddeld; hezelfde geldt voor het risico op het bereiken einde wachttijd.

Bij de vleeswarenindustrie zonder slachtins komt meer dan gemiddeld langdurig verzuim voor wegens

psychische aandoeningen en het bewegingsapparaat voor. Voor het overige zitten ze op een gemiddeld

niveau.

De slachteriien zitten op elk van de drie aandoeningen (psychische aandoeningen, klachten aan het

bewegingsapparaat en venwondingen) boven het gemiddelde voor de vleessector. Dit geldt zowel voor

het risico op langdurig verzuim als voor het aantal gevallen dat het einde van de wachttijd bereikt. In

lijn hiermee is ook het risico op het bereiken van einde wachttijd in het algemeen bij de slachterijen

hoger dan gemiddeld.

Voor de slachtnroduktenhandel geldt ongeveer hetzelfde als voor de slachterijen. Alleen venvondingen

komen daar niet vaker voor dan gemiddeld.

De snackindustrie heeft een gemiddeld niveau van langdurig verzuim en bereiken einde wachttijd

wegens verwondingen. Psychische aandoeningen en het bewegingsapparaat zijn echter relatief wat

vaker dan gemiddeld een oorzaak van langdurig vezuim en de eerstgenoemde aandoening ook van

einde wachttijd.

Binnen de groothandel is het risico op het bereiken van het einde van de wachttijd hoger dan

gemiddeld. Dit is terug te vinden binnen de diagnosegroep psychische aandoeningen en verwondingen.

De loonslasers en -slachters vertonen een relatief ongunstig beeld, uitgezonderd het risico op einde

wachttijd wegens psychische aandoeningen, scoren zU op de overige risicomaten steeds hoger dan

gemiddeld.

Bij de (kleine groep) voorvemakkinssbedriiven is het risico op bereiken einde wachttijd relatief hoog,

tot uiting komend in de diagnosegroepen bewegingsapparaat en verwondingen.

De uitbeneriien scoren ongunstig op alle maten, uitgezonderd einde wachttijd wegens psychische

aandoeningen en verwondingen.

De pluimveeslachteriien scoren relatief ongunstig op verzuim vanaf zes weken wegens psychische

aandoeningen en bewegingsapparaat, tenvijl ze voor het overige rond het gemiddelde van de

vleessector scoren.

l1



TNO rapport

NIPG 92.077 12

3. RESTJLTATEN ANALYSE BEROEPSGEBONDEN AANDOENINGEN

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de resultaten van de analyse met betrekking tot

beroepsgebonden aandoeningen in de vleessector. Hierbij is zowel gebruik gemaakt van de gegevens

van het literatuuronderzoek als van de informatie van de gesprekken met de sleutelinformanten (zie

hoofdstuk l). De namen van de sleutelinformanten zun verkregen via de leden van de begeleidings-

commissie. Het betreft vijf bedrijfsartsen, twee vezekeringsgeneeskundigen, een onderzoeker met

ruime ervaring in de sector, vier hoofden Personeelszaken, twee medewerkers van een organisatie-

adviesbureau dat vooral actief is in de vleessector, en een vertegenwoordiger van de vakbond (zie

bijlage D). Gestreefd is naar een goede verdeling van de informanten over de verschillende

bedrijfstypen binnen de vleessecior.

Zes groepen aandoeningen komen aan de orde, te weten aandoeningen aan het bewegingsapparaat,

infecties en huidaandoeningen, ongevallen en verwondingen, gehoorbeschadiging, CARA en kanker.

Hoewel psychische aandoeningen een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim zijn, komen deze in dit

hoofdstuk niet aan de orde. De reden hiervoor is dat de psychische aandoeningen niet specifiek voor

de vleessector zijn. Noch uit de literatuur, noch uit de gesprekken met sleutelinformanten en noch uit

de vezuimanalyse zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat werknemers in de vleessector een

verhoogd risico hebben voor het krijgen van psychische aandoeningen.

In dit hoofdstuk wordt gesproken over slachters, vleesbewerkers (of "slagers werkzaam in de

industrie") en slagers. Hieronder wordt kort weergegeven wat de werkzaamheden binnen deze functie-

groepen zijn.

Slachters zijn vrijwel uitsluitend werkzaam in de industriële slachterijen. Daamaast zijn er ook nog

slagers die zelf slachten, de zogenaamde zelfslachtende slagers. De werkzaamheden van slachters

bestaan uit alle handelingen die liggen tussen het bedwelmen van het dier tot het transport naar de

koeling (onder andere onthuiden, uithalen ingewanden, karkas klieven). Kenmerkend voor de

aöeidsomstandigheden van slachters is dat de omgeving vochtig en relatief warm (van ver boven 20

oC in de wile slachtlijn naar 15 tot 20 oC in het schone deel) is, dat het werk bandgebonden is, en dat

het geluidsniveau vaak hoog is door de machines en de dieren.

De vleesbewerkers (afsnijders en uitbeners) bewerken de gekoelde halve karkassen tot kleinere delen

(eerste, tweede of derde snit (- "panklaar")). De afsnijders snijden het vlees in delen, en de uitbeners

verwijderen botten en benen. De mate waarin het vlees verder bewerkt wordt verschilt van bedrijf tot

bedrijf. Kenmerkend voor de arbeidsomstandigheden van vleesbewerkers is dat men werkt bij relatief
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lage temperaturen (circa l0 oC), een droge lucht en dat het werktempo relatief hoog ligt. Het

geluidsniveau hangt af van het aantal en de soort machines dat opgesteld staat in de produktielun. Het

werk van de afsnijder is in het algemeen meer bandgebonden dan dat van de uitbener.

Uitgezonderd de zelfslachtende slagers, krijgen de slagers in de detailhandel het vlees meestal

aangeleverd in tweede of derde snit. In een slagerij werkt veelal een slager (filiaalhouder) met één of

meer (vrouwelijke) winkelbedienden. Laatstgenoemden werken voomamelijk als verkoop(st)er. Door

de presentatie van het produkt in de vitrines van de toonbank moeten deze werknemers vaak ver

reiken. De slager (of filiaalhouder) verricht voomamelijk vaktechnische handelingen, maar heeft ook

contact met de klant of consument waar het de meer specifieke advisering betreft. In zelfstandige

slagerijen is de temperatuur veelal wat lager dan in slagerijafdelingen in supermarkten.

Wat betreft de aandoeningen aan het bewegingsapparaat moet onderscheid gemaakt worden in de

effecten van de zwaÍe fysieke belasting op zich (lichamelijk zwaaÍ werk, veelal in een gedwongen

ongunstige houding, met effecten voor de rug, nek, schouder en ledematen), en de effecten van

"repetitive strain" (het langdurig kortcyclisch uitvoeren van eenzelfde beweging). Deze laatsten komen

vooral tot uitdrukking in ontstekingen aan de hand, pols en arm. Bijkomende belastingsaspecten zijn

tempodwang, lage temperaturen en langdurig staan.

De gegevens suggereren dat slachten meer belasting geeft aan de nek. schouder en bovenarm, terwijl

het industrieel vleesbewerken (afsnijden en uitbenen) meer belastend is voor de elleboog. Voor beide

functies geldt dat het werk kortcyclisch is, met effecten in de vorm van "repetitive strain injuries"

(carpaaltunnel syndroom, tenniselleboog en peesschedeontsteking).

De bronnen van gegevens over het voorkomen van aandoeningen aan het bewegingsapparaat zijn

beperkt. In de buitenlandse literatuur over de vleessector wordt vooral aandacht besteed aan

aandoeningen van de bovenste ledematen als het carpaaltunnel syndroom, de tennisarm en

peesschedeontsteking. Uit Nederlandse gegevens, verzameld in het kader van het Periodiek

BedrijfsGezondheidskundig Onderzoek (PBGO), blUkt dat door slagers werkzaam in de industrie en

slachterij-arbeiders relatief veel klachten over pijn en stijfteid aan de bovenste ledematen geuit

worden. Ook pijn aan de rug komt veel voor, maar deze klachtenpercentages zijn niet duidelijk hoger

dan bij de referentiegroep (met verhoudingsgewijs veel werknemers met een ambachts-, industrie-, of

transportberoep). Volgens de sleutelinformanten komen rugklachten in de vleessector nog steeds veel

voor, hoewel in een aantal situaties door ergonomische verbeteringen van de produktielijnen de rug

niet meer specifiek belast wordt. De laatste jaren zijn een aantal zware taken gemechaniseerd (zoals

bijvoorbeeld bedwelmen, halveren en reuzeltrekken). In de vleessector ligt vooralsnog de nadruk op

technische (ergonomische) oplossingen en wordt nog in beduidend mindere mate gezocht naar

t3
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aanpassingen in de organisatorische ervof taakinhoudelijke sfeer, zoals bijvoorbeeld taakuitbreiding en

taakroulatie.

Het belangrijkste probleem met betrckking tot infecties en huidaandoeningen lijkt gevormd te worden

door de handwondinfecties. Deze worden veroozaakt door een combinatie van een venvonding en

besmetting met microörganismen. Deze bacteriën kunnen afkomstig zijn van het geslachte vee, maar

ook van de medewerkers zelf. Met name slagers en slachters hebben een duidelijk risico op het

oplopen van verwondingen. Vooral bij verwondingen aan botsplinters treden vaak handwondinfecties

op. Het werken bij lage omgevingstemperaturen en met natte handen kan de vatbaarheid voor

verwondingen en infecties vergroten.

Bij degenen die nat werk verrichten kan dermatitis optreden. Meestal gaat het om contactdermatitis ten

gevolge van irritantia als vlees, vleesnat. ingewanden, pekel-rook (worstmakers) en reinigingsmiddelen

(schoonmakers). Contacteczeem kan voorkomen bij degenen die werken met blikken, lijm of kruiden.

Werknemers kunnen door hun contact met vee. vlees of dierlijke afscheidingsprodukten besmet worden

met infectieziekten veroorzakende bacteriën. In de praktijk lijkt dit echter slechts zeer sporadisch tot

ziekten te leiden. De gevolgen kunnen dan echter zeer emstig zijn.

Tenslotte kan met name in de pluimveeindustrie een hoge prevalentie van wratten voorkomen. De

besmettingsbron hiervan lijkt bU de eigen collega's te zitten, waarbij de kip als besmettingsmedium

fungeert.

Er zijn slechts weinig gegevens bekend over de mate waarin bovengenoemde aandoeningen voorko-

men.

Preventieve maatregelen kunnen zich richten op het dier, de werkomgeving en de werknemer.

Aangezien handwondinfecties het meest voor lijken te komen zou de preventie van infecties en

huidaandoeningen parallel moeten lopen meÍ de preventie van ongevallen en verwondingen. Ook zou

nagegaan kunnen worden in hoeverre de controle op het aangeleverde vee geihtensiveerd zou kunnen

worden. Tenslotte zou meer aandacht geschonken kunnen worden aan de voorlichting over

besmettingsbronnen en risico's en de rol van de persoonlijke hygiëne hierbij.

Werknemers in de vleessector hebben in vergelijking met de gemiddelde Nederlandse werknemers een

verhoogd risico op het oplopen van verwondingen en bedrijfsongevallen. Omdat in de Nederlandse

statistiek der bedrijfsongevallen alleen ongevallen opgenomen worden die met verzuim gepaard gaan,

is op basis van deze registratie slechts een ondergrens aan te geven voor het ongevallenrisico. Deze

ondergrens ligt op ongeveer l0 gerapporteerde ongevallen per jaar per 100 werknemers. Vermoedelijk

is het een onderschatting, aangezien de meldings-discipline bij de bedrijven, met naÍne bij ongevallen
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met kort verzuim, niet optimaal lijkt. [n Duitsland, waar de onderregistratie geringer is, worden circa

20 gevallen per 100 werknemers geregistreerd. Ook hier betreft het uitsluitend ongevallen die tot

ziekteveruuim leiden. Uit een registratie in de Verenigde Staten blukt dat daar slechts 457o van de

ongevallen in de vleesverwerkende industrie gepaard gaan met verzuim. In hoeverre de Nederlandse

situatie vergelijkbaar is de Verenigde Staten is echter onduidelijk.

Het grootste deel van de ongevallen vindt plaats tijdens slachtwerkzaamheden, uitbenen of andere

vleesbewerkingen. Driekwart daarvan wordt veroorzaakt door snijden of steken met een mes. Hoewel

het natuurlijk de voorkeur verdient de bronnen van onveiligheid in de werkomgeving aan te pakken,

is ook voorlichting en instructie van werknemers en toezicht op het gebruik van persoonlijke bescher-

mingsm iddelen noodzakelijk.

In de vleessector zijn diverse lawaaibronnen aanwezig die gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken,

bijvoorbeeld gillende varkens, machines, elektrische zagen en ventilatoren. Het optreden van

gehoorbeschadiging is onder meer aÍharkelijk van het geluidsniveau, de bloot-stellingsduur en de

persoonlijke gevoeligheid van het oor. Over het voorkomen van gehoorschade bij werknemers in de

vleessector zijn maar weinig gegevens voor handen. Uit bedrijfsgezondheidskundige gegevens blijkt

dat door slagers werkzaam in de industrie en slachterij-arbeiders vaker geklaagd wordt over slecht

horen dan in de vergelijkingsgroep. De verschillen met de vergelijkingsgroep zijn echter niet groot

De mogelijkheden tot preventie van gehoorschade kunnen liggen in de aanpak van de lawaaibron, de

geluidsoverdracht of de persoottlijke bescherming van de werknemer. Voor verschillende sectoren van

de vleesindustrie zijn de specifieke mogelijkheden tot reductie van het geluidsniveau beschreven.

Klachten over hoesten, benauwdheid en kortademigheid lijken bij slagers werkzaam in de industrie

wat vaker voor te komen dan bij een referentiegroep van mannelijke werknemers in uiteenlopende

beroepen. Deze klachten kurmen een gevolg zijn van de klimatologische werkomstandigheden. Het in

de buitenlandse literatuur genoemde verband tussen het gebruik van sprays en de prevalentie van

astrna lijkt voor de Nederlandse situatie niet van toepassing, aangezien deze sprays voor zover bekend

in ons land niet gebruikt worden.

Het uit buitenlandse onderzoekingen naar voren komende verhoogde sterfterisico voor sommige

vormen van kanker onder werknemers in slachterijen en de vleeswarenindustrie kan niet direct in

verband gebracht worden met het werk. Ook factoren buiten het werk (bijvoorbeeld roken en voeding)

kunnen hierop van invloed zijn.
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Samenvattend kan geconstateerd worden dat de vleessector een duidelijke risicogroep vormt, wat

betreft de kans op het oplopen van een beroepsgebonden aandoeningen. Het gaat hierbij met name om

aandoeningen aan het bewegingsapparaat (zowel algemeen als repetitive strain injuries), ongevallen en

daarmee samenhangend handwondinfecties en gehoorbeschadiging.

Een aantal kenmerken van het werk in de vleessector, te weten langdurig sta:m, tempodwang, werken

in de kou en in een natte omgeving, kunnen verder zonder een directe oorzaak te zijn van een aandoe-

ning, de kans op het ontstaan ervan vergroten. Hieöij moet worden opgemerkt dat in de literatuur

vooral de (industriële) produktiefuncties in de vleessector zijn onderzocht. Gegevens over de

detailhandel zijn uitent schaars. Bovendien zijn de gegevens in het algemeen weinig funktiespecifiek.

Onderzoek onder een aselecte steekproef van werknemers in de vleessector naar de prevalentie en

incidentie van klachten aan het bewegingsapparaat, ongevallen, infecties en huidaandoeningen,

gehoorbeschadiging en CARA-klachten, waarbij een uitsplitsing gemaakt wordt naar functies en

leeftijd, zou hiertoe een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

De mogelijkheden tot preventie van de vier belangrijkste aandoeningen worden in de literatuur vooral

gezocht in instructie, voorlichting en training van de werknemers, goede afstemming van de werkplek

en het gereedschap op de werknemers (ergonomie), het handhaven vÍul een veilige werkomgeving en

het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het bestrijden van de blootstelling aan de bron

heeft in deze, voomamelijk buitenlandse, literatuur veelal (nog) een ondergeschikte plaats.
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4. ERVARINGEN MET VERZI.IIMACTTVITEITEN IN DE VLEESSECTOR

Het derde deel van het in dit rapport beschreven onderzoek heeft betrekking op de ervaringen met

vezuimactiviteiten in de vleessector. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor het opstellen van een

plan van aanpak voor een serie proefprojecten in de sector (zie hoofdstuk 5).

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de activiteiten in de sector zijn verschillende

ingangen gehanteerd. Ten eerste is informatie gevraagd aan de leden van de begeleidingscommissie.

Ook in de gesprekken met de sleutelinformanten (zie hoofdstuk l) is steeds gevraagd naar bedrijven

die systematisch aandacht besteden aan het bestrijden van het verzuim en/of de verbetering van de

aöeidsomstandigheden. Tenslotte is gebruik gemaakt van de zogenaamde 'sneeuwbalmethode' door

aan de benaderde bedrijven te vragen of men nog andere bedrijven kent die op het onderhavige terrein

eveneens activiteiten ontplooien. De op deze wijze achterhaalde bedrijven zijn vervolgens benaderd

voor een telefonisch interview. De resultaten van deze interviews zijn beschreven in bijlage C.

Vervolgens zijn l0 bedrijven geselecteerd voor meer uitgebreide interviews. Hieöij is in de eerste

plaas gelet op de waarde van de activiteiten in de bedrijven voor proefprojecten gericht op

vezuimbestrijding. In de tweede plaats is bij de selectie geprobeerd een redelijke afspiegeling te

krijgen van de verschillende bedrijfstypen in de vleessector. Het gaat hierbij dus niet om een

representatieve steekproef van bedrijven uit de vleessector. Integendeel het zijn waarschijnluk de meest

actieve bedrijven in de vleessector. Voor de ontwikkeling van een serie proefprojecten zijn de

ervaringen van deze bedrijven echter het meest belangrijk. Het laat zien wat er met betrekking tot het

vezuim en de arbeidsomstandigheden in de sector mogelijk is, en wat daarbu de belangrijkste

aandachtspunten zijn.

De t0 geselecteerde bedrijven hadden in de telefonische enquëte aangegeven dat zij opnieuw benaderd

mochten worden voor de uitgebreidere interviews. Desondanks bleken twee bedrijven daar achteraf

niet toe bereid. Eén bedrijf gaf te kennen er nog niet aan toe te zijn met het beleid naar buiten te

treden. Het andere bedrijf was wegens tijdgebrek alleen bereid verdere informatie telefonisch te

verstrekken.

Uiteindelijk zijn er in 8 bedrijven gesprekken gehouden en heeft één bedrijf per telefoon meer

informatie verstrekt. Dat betekent dat in dit hoofdstuk de informatie van 9 bedrijven wordt gebruikt.

Volgens de opzet zouden in de geselecteerde bedrijven steeds afzonderlijke gesprekken plaats moeten

vinden met een vertegenwoordiger van de directie, een functionaris van de afdeling personeelszaken

en met één of meer leden van de ondememingsraad. In de meeste bedrijven zijn deze gesprekken ook
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gerealiseerd. In één bedrijf echter is het wegens tijdgebrek niet gelukt om met de directeur te spreken.

In een ander bedrijf was de directeur op vakantie en is er in zijn plaats met een produktieleider ge-

sproken.

In de gesprekken is uitgebreid ingegaan op het verzuim- ery'of arbeidsomstandighedenbeleid in de

bedrijven, alsmede de ervaren knelpunten en mogelijke oplossingen hiervoor. Ook de rol van de ver-

schillende partijen is in de gesprekken ter sprake gekomen. Tenslotte is de betrokken gesprekspartners

gevraagd de bedrijfsactiviteiten op het onderhavige gebied te evalueren. De bij de gesprekken

gehanteerde topiclijst is opgenomen als bijlage F.

het beleid

De meeste bedrijven blijken pas enkele jaren bezig met de ontwikkeling van een verzuimbeleid.

Aanleiding voor dit beleid zijn veelal de hoge verzuimcijfers en de toenemende maatschappelijke druk

daar wat aan te doen. De ondememingen richten zich vooral op de begeleiding (en controle) van de

zieke werknemers. Slechts in enkele bedrijven is sprake van een meer 'geihtegreerd' verzuimbeleid.

Hiermee wordt bedoeld dat binnen het bedrijf op een gerichte wijze naar het verzuim gekeken wordt

(met behulp van een registratiesysteem), en dat daarbij niet alleen aandacht is voor de individuele

vezuimer (door middel van begeleidingsprocedures) maar ook voor de eventuele bedrijfsgebonden

oorzaken van verzuim. In deze bedrijven is het onderhavige beleid meestal ook schriftelijk vastgelegd.

In een enkel geval is zelfs een budget voor de activiteiten beschikbaar gesteld.

In een bedrijf heeft men ondervonden dat een beleid dat alleen aandacht besteed aan het

gedrag van de werknemer op de lange termijn niet werkt. In dit bedrijf had men geprobeerd

door middel van financiële prikkels het verzuim terug te dringen. Aan het begin van het jaar

werd daarom voor iedere medewerker een bedrag gereserveerd. Wanneer men het gehele

jaar niet verzuimd had, werd dit bedrag aon het eind van het jaar uitgekeerd. Bij elke ziek-

melding gedurende het jaar ging er iets van het bedrag af. Na 4 ziekmeldingen was het

bedrag op. Deze prikkel leidde de eerste 3 maanden na de invoering tot een lager verzuim,

daarna steeg het verzuim weer tot hetzelfde niveau als voor het project.

Uiteindelijk is door dit bedrijf een extern adviesbureau ingeschakeld, dat alle mogelijke fac-

toren die van invloed kunnen zijtt op ziekteverzuint heeft onderzocht. Naar aanleiding van de

resultaten van het onderzoek zijn er verschillende projectgroepen opgericht waarin olle

geledingen van het bedrijf vertegenwoordigd zijn, en is de hele organisatie herzien.

t8



TNO rapport

NIPG 92.077

In de meeste bedrijven zdn de ondervraagde partijen (directie, PZ en OR) actief betrokken bij het

beleid, dat wil zeggen dat zij meebeslissen over het beleid. Daamaast zijn ook wel afdelingshoofden,

de bedrijfsarts, en de VGW-commissie bij de activiteiten betrokken, maar deze partijen hebben,

volgens de ondervraagden personen, veelal slechts een adviserende stem in het beleid. Incidenteel

wordt ook de bedrijfsvereniging genoemd. Enkele bedrijven noemen de werknemers als direct betrok-

kenen.

de activiteiten met betrekkine tot het verzuim

Alle bedrijven hebben een verzuimregistratiesysteem, waarmee het vezuimpercentage en de

verzuimduur berekend kunnen worden. In uiteenlopende overlegsituaties worden deze verzuimgegevens

gebruikt. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. In sommige bedrijven worden de cijfers alleen

gebruikt om een globaal overzicht te krijgen van het verzuim in het bedrijf en per afdeling. In één

bedrijf worden de verzuimcijfers regelmatig geanalyseerd om na te gaan of er zich nieuwe tendensen

voordoen.

Uit zo'rt analyse is bijvoorbeeld geblekett dat in een drie-ploegens.ysteem één ploeg een veel

hoger verzuim had dan de andere twee. Aan de arbeidsomstandigheden kon het niet liggen,

want die waren voor de drie ploegett gelijk. Eerst is toen gekeken of het verschil in verzuim

misschien met leeÍtijd of geslacht te maken had. Dit bleek niet het geval te zijn. Toen er

gepraat u,erd met de hoogverzuimende ploeg bleek het aan problemen tussen de chef en zijn

ondergeschikten te liggen. Deze problemen zijn toen door PZ bespreekbaar gemaakt.

In de meeste bedrijven wordt de verzuimbegeleiding toegepast zoals die beschreven is in § 4.2.|n

bedrijven waar dit nog niet hct geval is bestaan plannen, om het op die manier te gaan doen. Het

belangrijkste punt hierbij is de rol van de directe chef: bij hem vindt de melding plaats, hij voert een

gesprek met de verzuimer en maakt afspraken over wanneer weer contact opgenomen wordt en door

wie en na een aantal weken legt hij een huisbezoek af (met fruitmand).

Als voorbeeld een instructie voor een verzuimmeldirrgsgesprek, zoals die in een van de

bedrijven is opgesteld: "Tijdens het gesprek wordt in ieder geval aandacht besteed aan de

volgende onderwerpen:

- reden van de ziekmelding,

- de verwachte duur van de afwezigheid,

- de acties die de medewerker denkt te ondernemen i.v.m. de ziekte,
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' en een afspraak voor een volgend contact tussen de leidinggevende en de medewerker

(deze afspraak dient naar eigen tactisch ittzicht van de leidinggevende te worden

vastgesteld)

Dit telefoongesprek zal op een creatieve en persoonlijke wijze gevoerd moeten worden, de

indruk mag niet ontstaan dat het een procedurele gang van zoken betreft".

Vervolgens vinden er gesprekken plaats met bedrijfsaÍs erVof PZ. Wanneer een werknemer weer

terugkeert wordt hier ook aandacht aan besteed, bijvoorbeeld in de vonn van een terugkeergesprek. De

nadruk ligt op het contact met de verzuimer. Als uitgangspunt wordt gehanteerd: een werknemer hooft

ook bij ons bedrijf als hij afwezig is.

Bij de invoering van een dergelijke verzuirnbegeleiding kunnen een aantal knelpunten voorkomen. Zo

kan de aandacht van de chef als zeer controlerend overkomen. Dit kan gedeeltelijk opgelost worden

door de werknemers goed te informeren over de bedoeling van de gesprekken. Het belangrijkste in

deze is echter de wijze waarop de chef met de gesprekken omgaat. Hij moet belangstelling tonen voor

de verzuimer en hem laten merken dat hij gemist wordt. Er worden van hem heel wat communicatieve

vaardigheden en leidinggevende capaciteiten gevraagd voor een goede uitvoering van de verzuimbege-

leiding. In een aantal bedrijven is men daarom gestart met het geven van cursussen voor leidinggeven-

den. Hierin komen communicatie, verzuimgespreksvoering, algemene cursussen over verzuim en de

wijze van leidinggeven aan de orde. Door de betreffende bedrijven worden deze cursussen als zeer

waardevol eryaren.

In een bedrijf waren de afdelittgschefs werknemers die voorheen in de produktie werkzaam

waren. Zij waren niet gepromoveerd op grond van leidinggevende kwaliteiten, maar omdat

zii de harde werkers waren. Toen zij verzuimgesprekken moesten gaan houden hadden zij

totaal geen ervaring met dit soort taken. Om dit toch goed te laten functioneren zijn de af-

delingschefs opgeleid. Er zijn een oontol trainingen geweest in het bedrijf, waarin

communicatieve vaardigheden en gespreksvoering aan de orde zijn geweest. Ook hebben de

afdelingschefs een cursus over verzuintgesprekken gevolgd (binnen het bedrijfl. Zij hebben

een instructie meegekregen vtat in het gesprek aan de orde moet komen, in de yorm yan een

lijst met vrclge,, (vergelijkbaar met eerdere voorbeeld). In rollenspellen zijn vervolgens deze

vrogen geoefend, en kon iedereen zijn persoonlijke stijl erin leggen. Als belangrijk

aandachtspunt werd genoemd: het is niet de bedoeling om te controleren of iemand echt wel

ziek is (je bent geen arts), maar om aan te geven dat de u,erknemer gemist wordt.
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Langdurige verzuimgevallen worden in de meeste bedrijven in een Sociaal Medisch Team (SMT)

besproken. Hierin kunnen verschillende paÍtuen ziaing hebben, maar altijd PZ en de bedrijfsarts ery'of

de verzekeringsgeneeskundige. In het SMT komt aan de orde wat het bedrijf kan doen om de zieke

weer aan het werk te krijgen. De werknemer zelf wordt na enkele weken meestal opgeroepen door de

bedrijfsgezondheidsdienst (BGD). Deze kan bekijken of het verzuim mogelijk veöand houdt met het

werk. Ook worden langdurige vezuimers wel gevraagd, indien mogelijk, bij YZ,langs te komen.

Enezijds gebeun dit om de drempel om weer aan het werk te gaan te verlagen, en anderzijds om te

kijken of het bedrijf iets kan doen om de terugkeer te bevorderen.

In één bedrijf gaat deze procedure als volgt: wa,rneer iemand langer dan 14 dagen ziek is

wordt gevraagd of hij op het bedrijf kon longskomen. Wanneer hij daartoe in staat is wordt

door PZ, de bedrijfsarts en de afdelingschef afzonderlijk een gesprek met hem gehouden. ln

deze gesprekken probeert men er achter te komen of het medisch mogelijk is voor de

werknemer om weer aan het werk te gaan (gesprek bedrijfsarts), of de werknemer ertoe

bereid is (bedrijfsarts, PZ) en of de werknemer in het produktieproces inzetbaar is of welke

aanpassingen daarvoor nodig zijn (afdelingschef). Wanneer men voor verdere plannen

toestemming nodig heeft van de verzekeringsgeneeskuttdige, neemt de bedrijfsarts hier

contact mee op.

Vaak is het voor een werknemer in de vleessector moeilijk om na een periode van ziekte zijn oude

werk weer op te pakken. Het betreft in vele gevallen fysiek zvtaaÍ werk. In een aantal bedrijven zijn

daarom revalidatieplaatsen ingericht. Dit zijn werkzaamheden, die door iedereen uitgevoerd kunnen

worden, en fysiek minder zwaaÍ zijn. Ook is het soms mogelijk hetzelfde werk te hervaffen, maar met

behulp van een aanpassing in tijd (minder uren) of plaas (bijvoorbeeld met behulp van een stasteun).

ln een aantal bedrijven klaagt men echter dat er weinig van dergelijke werkzaamheden voorhanden

zijn.

In één bedrijf hebben de afdelingscheÍs de opdracht gehad, binnen hun ofdeling te kijken

welke werkzaamheden geschikt zijn als revalidatieplaots. Het gaat hier om werkzaamheden

die normaal door mensen van de betreffende afdeling naast hun gewone werkzaamheden

gedaanworden, moar eenyoudig hiervart losgeweekt kunnen worden. Hier wordt een lijst van

gemaakt. Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende soorten belasting. Zo zijn er

plaatsen waar mensen terecht kunnen die niet long achter elkaar kunnen zitten, plaotsen

waar het niet koud is en plaatsen waar mensen juist we I zittend werk kunnen doen.
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In een ander bedrijf (een varkensslachterij) zijn een aantal plaatsen hiervoor geresemeerd.

Alle langdurige verzuimers worden eerst op een revalidatieplaats gezet voor ze hun oude

werkzaamheden hervatten. Van tevoren wordt een periode afgesproken dat zij op deze plaats

werkzaam zijn. Op de revalidatieplaatsenworden lichtere werkzaamheden verricht. Voorbeel-

den zijn: inpalotterk, het snijden van spek en het stempelen van de varkens.

Wanneer iemand blijvend arbeidsongeschikt is voor zijn functie wordt naar andere oplossingen

gezocht. In alle bedrijven lopen wel werknemers rond die gedeeltelijk in de WAO zitten. Een

veelgehoorde klacht is dat de plaatsen, waar lichtere werkzaamheden worden verricht, beperkt zijn.

Soms kan een werknemer voor een aantal uren zijn oude taak weer uitvoeren, en krijgÍ hU/zij er een

administratieve taak bij. De beschikbaarheid van dergelijke arbeidsplaatsen lijkt echter voorlopig nog

een knelpunt in de bedrijven te vormen.

de aandacht voor de kwaliteit van de arbeid

De aandacht voor de kwaliteit van de arbeid komt in de geihterviewde bedrijven vooral van de VGW-

of Aöo-commissie. In de meeste bedrijven bestaat een dergelijke commissie voomamelijk uit OR-

leden, vaak aangevuld met iemand van PZ en iemand van de technische dienst. Ook directie,

afdelingshoofden en bedrijfsars kunnen vertegenwoordigd zijn. De mate waarin er systematisch

aandacht wordt besteed aan de arbeidsomstandigheden verschilt per bedrijf.

In een bedrijf vindt nruandelijks overleg plaats in de Arbocommissie. Knelpwtten in de

arbeidsomstandigheden en mogelijke verbeteringen worden vio verschillende kanalen

oangedragen:

I . Er wordt jaarlijks een enquëte onder het personeel ge houden, waarin allerlei zaken

rond Veiligheid, Gezondheid en Welzijtt aan de orde komen. Deze enquëte wordt

elk jaar bijgesteld. Naar aanleiding van de resultaten wordt een actielijst opge-

steld.

2. Uit het werkoverleg v,orden regelmatig knelpunten en suggesties aangedragen.

Deze worden direct doorgespeeld naar de Arbo-contmissie.

3. De bedrffiarts maakt wekelijks een ronde door de fabriek.

4. De Arbocommissie maakt zelf regelnrutig een ronde door de fabriek.

In een ander bedrijf is de aandacht voor de arbeidsomstandigheden minder systematisch.

Hier heeft de Arbocommissie te maken met grootscheepse verbouwingsplannen. Het plan van
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aanpak is echter afkomstig van de bedrijfsleiding. De commissie heeft zelf ook een rondgang

door de fabriek gemaakt en de plaatsen geïnventariseerd waar zij verbeteringen wenselijk

achtte. Vervolgens heeft zij inzage (en inspraak) in de verbouwingsplannen gevraagd. Dit

heeft zij echter pas gekregen, toen de plannen al in een vergevorderd stadiwn waren. De

verbow,ving is uiteindelijk een compromis geu,orden tussen de wensen van de Arbocommissie

en het geld dat de directie aan verbeteringen van de arbeidsomstandigheden wilde uitgeven.

De meeste bedrijven geven aan dat zij het belangrijk vinden dat de werknemers betrokken worden in

de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten ter veöetering van de kwaliteit van de arbeid. Zij zijn

immers degenen die in de gegeven omstandigheden moeten werken en de knelpunten aan den lijve

ondervinden. Zij kunnen wensen en ideeën naar voren brengen die gebruikt kunnen worden in een

plan van aanpak. Ook kan zonder hun medewerking een vemieuwing moeilijk doorgevoerd worden.

Het betrekken van de werknemers bij het Arbo-beleid wordt echter vaak als knelpunt genoemd. Wel

speelt de OR vaak een belangrijke rol, maar het contact van de OR met de achterban laat nogal eens

[e wensen over.

Bedrijven waar de betrokkenheid van werknemers wel aanwezig is, onderscheiden zich door een

organisatiestructuur waarin overleg en inspraak van werknemers duidelijk geregeld is. Er is regelmatig

werkoverleg en met de uitkomsten (schriftelijk vastgelegd) wordt rekening gehouden. Ook wordt als

belangrijk punt genoemd dat werknemers goed geihformeerd worden over het beleid en de geplande

maatregelen, en dat gedane beloftes ook nagekomen worden.

ln een bedrijf wordt het werkoverleg o.nt. gebruikt om knelpunten uit de arbeidssituatie te

signaleren. Regelnrutig komen VGW-aspecten in dit overleg aan de orde.

In een ander bedrijf is sittds kort een VGW-commissie geiiwtolleerd. Zij zijn meteen met een

project begonnen om in de fabriek het staande werk zoveel mogelijk door zittend werk te

vervongen. Hiermee kan de commissie snel "scoren", ontdat er al snel resultate n te

verwachten zijn. Men hoopt het vertrouwen en de betrokkenheid van de werknemers hiermee

te yergroten.

Arbeidsinhoud

In de vleessector vindt men veel koft-cyclische arbeid. vaak in een hoog tempo. Vooral in de

varkensslachterijen ligt het tempo hoog, omdat de produktie de laatste jaren in deze bedrijven is

verhoogd. Omdat kort-cyclische arbeid, naast bezwaren van eentonigheid, lichamelijk nadelige
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gevolgen kan hebben is het van belang hier iets aan te doen. Dat kan op verschillende manieren

gehuren. Een mogelijkheid is om deze taken zoveel mogelijk te automatiseren. In veel bedrijven

gebeurt dit ook, wanneer daartoe mogelijkheden zijn. Ook kan men de taken rouleren. Hierdoor blijft

de kort-cyclische aöeid wel bestaan, maar omdat men verschillende werkzaamheden verricht is de

eenzijdige belasting minder.

In een bedrijf wordt taakroulatie gestimuleerd door het gebruikvan de "matrix". Deze matrix

wordt tevens gebruikt om eenfunctiewaardering op te stellen en om de afdelingschefs inzicht

te geven in de mogelijkheden von zijn werknemers. De matrix bestaat uit een groot vel

popier, dat op diverse plaatsen opgehangett wordt. Elke afdelittg heeft zijn eigen matrix. Aan

de bovenkart staan horizontoal de verschillende werkzaamheden die op de afdeling gedaan

moeten worden, in rangorde van oplopende moeilijkheidsgraad. De werkzaamheden zijn in

drie groepen gerangschikt. Links staan verticaal de v,erknenters van die afdeling, beginnende

met de werknemers in functiegroep l, vervolgens 2 en 3. Werknemers in functiegroep 3

verdienen het meest. Wanneer werknenters naar functiegroep 2 bevorderd willen v,orden

zullen zij eerst alle werkzaamheden uit de eerste groep geleerd moeten hebben, waarna zij

opgeleid kunnen u,orden voor u'erkzoamheden uit groep 2. Bij iedere werknemer stoot een

kruisje bij de taak die hij kan uitvoeren.

Deze manier van werken bevordert het uitoefetten von verschillende taken. Ook maakt het

veel duidelijk over de capaciteiten van de afdeling. Dit nnakt het plannen van werkzaamhe-

den voor de afdelingschef makkelijker. Wanneer iemond een andere taak wil leren moet hij

dit aan de chef vragen en deze kijkt of hij het in kon plannen.

Een andere oplossing is taakverrijking. Dat wil zeggen dat de werkzaamheden die verricht moeten

worden in het produktieproces minder opgesplitst worden in afzonderlijke taken, zodat de werknemers

een complexer geheel aan werkzaamheden moeten verrichten. Dit wordt vaak vormgegeven door het

creëren van 'taakgroepen'. Een taakgroep is een groep werknemers die een substantieel deel van het

produktieproces voor hun rekening nemen en daar ook verantwoordelijk voor zijn. In de vleessector

is echter weinig ervaring met het werken in taakgroepen.

In een varkensslachterij u'as nrcn na een herindeling vott de fabriek van plan om in

taakgroepen te goonwerken. Dat zou irthouden dat een groep een heel karkas zou krijgen en

dat van het begin tot eind zou bewerken. Dit is echter niet doorgegaan, omdat men het idee

had dat het niet effïciënt zou zijn. Ook bleek de kennis te ontbreken om zoiets op te zetten.
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Men kende geen voorbeelden uit andere, soortgelijke bedrijven. Er wordt nog wel in groepen

gewerkt maar de mensen in de groep verrichten daar dezelfde handelingen. Bijvoorbeeld:

een groep waar de hammen uitgebeend worden, een groep waar de ribben gepeld worden.

De eenzijdige belasting is hier door de taakverbreding in ieder geval wat minder hoog dan

wanneer men aan de band telkens één sukje af zouden moeten snijden.

In een andere varkensslachterij werkt men ook in groepen, zoals itt het vorige voorbeeld,

maar laat men tevens "hetwerk rouleren". Dit houdt dat een groep die op een tafel aan het

werk is, bijvoorbeeld's ochtends hammen krijgt en's middags schouders, zodat zij de ene

keer moeten afsnijden en de andere keer moeten uitbenen. In dit bedrijf is dus zowel van

taakroulatie als van taakverbreding sprake.

arb e i ds oms ta ndi g h ede n

Het werk in de (industriële) vleessector kenmerkt zich in het algemeen door vrij ongunstige aöeids-

omstandigheden. Het werk is fysiek zwaaÍ, het is koud, er is geluidsoverlast en door het werken met

scherpe messen is het ongevalsrisico hoog. Er kunnen in een dergelijke situatie twee soorten maat-

regelen genomen worden: beschermende maatregelen en maatregelen die de oorzaken wegnemen. De

eerste soort maatregelen komt men in de vleessector in ruime mate tegen; het uitreiken van

gehoorbeschermers, veiligheidshandschoenen. bodywarmers etc. Dit soort maatregelen stelt echter ook

eisen aan het gedrag van de werknemers, zij moeten immers de beschermingsmiddelen gebruiken.

In alle bedrijven is het bei'nvloeden van het gedrag van werknemers een van de onderdelen

van het arbeidsomstandighederbeleid. Daarbij gaat het vooral om het stimuleren van het

dragen van beschermingsmiddelen, zoals gehoorbeschermers en veiligheidshandschoenen, het

goed gebruiken von ergonomische hulpmiddelen, maar ook "zeggen dat men de deuren dicht

moet doen tegen de tocht". Er u,ordt veel voorlichting gegeven over het gebruik van de

beschermingsmiddelen, maar dit blijkt vaak toch niet aan te slaan. In veel bedrijven is het

gebruik van deze middelen daarom verplicht gesteld.

Maatregelen die de oorzaken wegnemen vereisen vaak grote investeringen. Een voorbeeld van zo'n

maatregel is het vervangen van machines die veel geluid maken door geluidsannere machines. Dit

soort maatregelen ziet men ook wel in de geinterviewde bedrijven. In een aantal bedrijven was daar

ook de mogelijkheid voor omdat men toch moest verbouwen of verhuizen.
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In een bedrijf is de hal zodanig ingericht dat vleesverwerkende processen, die slechts een

korte tijd duren, niet meer in een heel koude hal plaats hoeven te vinden. Het vleesprodukt

wordt na een eerste bewerking opgevangen in een koude buffer (dus niet in de hal zelfl,

waar het pas uit komt op een moment dat het meteen verwerkt kan worden.

arbeidsverhoudingen

De arbeidsverhoudingen blijken in de geihterviewde bedrijven van grote invloed te zijn op de sfeer

binnen het bedrijf. In de meeste bedrijven wordt de 'manier van leidinggeven' als een van de

belangrijkste verzuimoorzaken gezien. Voordat men iets aan deze situatie deed, was er vaak sprake van

een traditionele baas-knecht-verhouding. De baas had alles, de knecht niets te vertellen. De

communicatie was slecht. zowel van boven naar onder als van onder naar boven. Van boven naar

onder ging er nog wel eens iets mis, omdat de communicatie van het middenkader naar beide kanten

te wensen overliet. Van onder naar boven ging niet, omdat er geen kanalen voor waren.

In een bedrijf zijn kortgeleden de arbeidsomstandighedett ingrijpend verbeterd. Dit had

echter nauwelijks effect op het verzuim en de arbeidssatisfactie van de werknemers, omdat

de voldoening al snel teniet gedaan werd door weer een slechte ervaring met de chef.

In de meeste bedrijven wordt daar nu iets aan gedaan. Soms was het nodig om de structuur te

veranderen en kleinere eenheden te voÍïnen. Er werd meer verantwoordelukheid in de lijn gelegd.

Vaak werd werkoverleg ingevoerd. Het blijkt dat via het werkoverleg de inspraak van, en

communicatie met de werkvloer goed gestructureerd kan worden. De betrokkenheid van de

werknemers wordt ermee vergroot. Als zeer belangrijk punt moet de ondersteuning van de

afdelingschefs genoemd worden. Het goed functioneren van de afdelingschef is een voorwaarde voor

het voeren van werkoverleg, voor het veöeteren van de communicatie en voor het vergroten van de

betrokkenheid van de werknemers. Al eerder zijn de cursussen genoemd die de afdelingschefs in

sommige bedrijven kunnen volgen. Dit is echter niet alleen van belang voor een goede verzuimbegelei-

ding, maar ook voor het goed functioneren van de organisatie. Van het management wordt gevraagd:

duidelijkheid, openheid, consequent zijn en de beloftes nakomen.

In een bedrijf zijn goede ervaringen met het leggen van verantwoordelijkheden in de lijn.

Vanuit het moederbedrijf is een kwaliteitsproject gestart, dat de afdelingen grotendeels zelf

in mogen vullen. Om te kunnen beoordelen waar de kwaliteitseisen, van de bedrijven
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waoraan geleverd wordt, op gebaseerd zijn is toen een excursie naar enkele bedrijven

geweest. Dit heeft zeer motivatieverhogend gewerkt.

arbeidsvoorwaarden

In het kader van de (secundaire) arbeidsvoonvaarden is in de interviews gevraagd naar de

opleidingsmogelijkheden en de loopbaanbegeleiding. Aan loopbaanbegeleiding wordt in de

geihterviewde bedrijven nog niet veel gedaan. Functioneringsgesprekken komt men weinig tegen. Als

reden wordt soms opgegeven dat er weinig groeimogelijkheden zijn binnen een bedrijf in deze sector.

In een aantal bedrijven geeft men aan dat er wel mogelijkheden zijn om door te stromen naar betere

functies. Men kan bijvoorbeeld groepsleider of afdelingschef worden. of in een hogere functiegroep

komen door meer werkzaamheden te leren uitvoeren, waardoor men op meer plaatsen inzetbaar is.

I n een bedrijf wordcn drie fwtctiegroepen onderscheiden met behulp von de eerder ge noemde

matrix. De werkzaanthedcn worden itt drie groepen ingedeeld. Men kan pas doorstromen

naar de volgende functiegroep, als men alle werkzaamheden in die groep kan uitvoeren.

Wanneer iemand een ondere taak u'il leren ntoet hij dit aan de chef vragen en deze kijkt of

hij het in kan plannen.

In alle bedrijven wordt wel de mogelijkheid geboden om opleidingen te volgen. Vaak heeft dit

betrekking op de slagersvakopleiding van het SVO. Ook wordt de mogelijkheid geboden om algemeen

vormende opleidingen te volgen, bijvoorbeeld MAVO. Dergelijke opleidingen worden, in tegenstelling

tot de vakopleidingen, meestal niet geheel vergoed. maar een aantal bedrijven leveren wel een bijdrage

van t 757o.

In een bedrijf wordt iedereen gestimuleerd opleidingen te doen. Daarbij is een heleboel

mogelijk. Wanneer het belang voor het bedrijf duidelijk is wordt de opleiding volledig

vergoed, maar ook andere cursussen, die ogenschijnlijk niets met het bedrijf te maken

hebben, worden gestimuleerd, en (gedeeltelijk) vergoed. Waruteer iemand bijvoorbeeld een

cursus Spaans wil volgen zal het bedriif daar een bijdrage aan leveren van 25Vo. Het bedrijf

acht blikverruining van het personeel hoog, en denkt dat dit het functioneren van het

personeel ten goede komt. Zij hanteren het principe: "Creativiteit mag nooit aan banden

worden gelegd".
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Naast de eerder genoemde opleidingen worden soms taakgerichte cursussen gegeven. Deze cursussen

zijn vaak noodzakelijk omdat er een reorganisatie heeft plaatsgevonden en men andersoortige taken

krijgt. De eerdergenoemde cursussen voor afdelingschefs zijn hiervan een voorbeeld, maar ook de

omscholing van het personeel wanneer men taken gaat rouleren ery'of in taakgrcepen gaat werken.

Verder kan men denken aan omscholing van het personeel waarvan de taken overbodig zijn geworden

vanwege automatisering.

Aandachtspunten

Tenslotte komen nog enkele punten aan de orde die door de geihterviewde bedrijven als zeer

belangrijk worden ervaren. Het betrett met name bedrijven met een 'geslaagd' verzuim- en/of arbeids-

omstandighedenbeleid, aangezien deze bedrijven een vooöeeldfunctie zouden kunnen vervullen voor

andere bedrijven.

Uit de gesprekken blijkt dat een goede sfcer in het bedrijf een noodzakelijke voonvaarde is voor het

slagen van het beleid. Een goede sfeer wordt onder andere gekenmerkt door openheid (iedereen kan

overal binnenlopen: er bestaan geen dontnte vrogen, alleen domnte antwoorden), onderling vertrouwen

(beloftes van de leiding worden nagekomen, het personeel maakt geen misbruik van de vrijheden) en

eenduidigheid (de mededelingen von de directie zijn niet in tegenspraak met wat de chef zegt). De

sfeer hangÍ verder samen met de houding van de leidinggevenden, de communicatie in het bedrijt

zowel top-down als bottom-up, en de betrokkenheid van de werknemers. Om de sfeer te verbeteren is

het nodig aan deze zaken aandacht te besteden.

De houding van het managementzal zich moeten kenmerken door duidelijkheid, openheid, consequent

handelen en het nakomen van beloftes. Men zal naar elkaar moeten willen luisteren. Vooral op het

lager leidinggevend niveau worden knelpunten gesignaleerd (zie het gedeelte over de arbeidsverhou-

dingen). [n een aantal bedrijven zijn goede ervaringen met het geven van cursussen aan de afdelings-

chefs/groepsleiders. De communicatie in het bedrijf kan o.m. verbeterd worden door overlegsituaties

op verschillende niveaus te creëren. Het is van gÍoot belang dat het personeel goed op de hoogte is

van de voor hen relevante zaken in en om het werk.

Het vergroten van de betrokkenheid van de werknemers kan bereikt worden door de produk-

tiemedewerkers mee te laten beslissen over de zaken die hen direct aangaan, hun mening te vragen en

verantwoordelijkheden te delegeren. Het is meestal niet voldoende om alleen de OR meer bij

belangrijke beslissingen te betrekken. In bedrijven waaÍ werknemers nauwelijks gehoord worden en

door het management als "ongemotiveerd" afgeschilderd worden is meestal ook geen goede band

tussen OR en achterban. V/el kan het werkoverleg een belangrijke rol spelen. Naast deze meer formele

kwesties is het ook heel belangrijk om eenvoudigweg contact te houden en aandacht te geven aan de
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werknemers. Dit is iets wat in de ervaringen met ziekteverzuimbegeleiding naar voren komt; het

contact met de chef wordt door de zieke zeer gewaardeerd, maar de niet-zieke werknemers voelen zich

achtergesteld. Zij krijgen niet meer aandacht dan anders.

Wel moet opgemerkt worden dat de sfeer in een bedrijf niet in korte tijd zal veranderen. Hier kan

jaren overheen gaan. Veel bedrijven, die snel iets aan het verzuim willen doen, zoeken daarom hun

toevlucht in eenzijdige maatregelen, bijvoorbeeld een intensievere verzuimcontrole, die snel ingevoerd

kunnen worden, en naar verwachting snel resultaat zullen opleveren. De moeilijke financieel-

economische positie van een aantal bedrijven zal hierbij zeker een rol spelen. De ervaring leert echter

dat dergelijke maatregelen weliswaar een direct etfect laten zien, maar dat dit effect na verloop van

tijd geheel verdwenen is. In een bedrijf werd over de financiële aspecten van het arbobeleid gezegd:

"Wij hebben geen aport budget voor verbeteringen van de arbeidsomstandigheden. De kwaliteit van

de orbeid en de arbeidsorganisatie staat centraal. Wat gebeuren moet, gebeurt. Op den duur zal het

zich terug betalen; verzuim laat zich vertalen in geld, en goede arbeidsomstandigheden in een hogere

produktiviteit."

Geconstateerd kan worden dat de ontwikkeling van een verzuim- en aöeidsomstandighedenbeleid een

goede voorbereiding en een systematische aanpak vereist. In het volgende hoofdstuk zal nader worden

aangegeven op welke wijze een dergelijk beleid in de vleessector gestalte kan krijgen.
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AANZET PROEFPROJECTEN

5.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zal een plan van aanpak worden gepresenteerd voor een serie proefprojecten in de

vleessector. Hierbij zal van tud tot tijd verwezen worden naar de overige informatie die in het kader

van dit project vezameld is, zoals de verzuimcijfers (zie bijlage A) en de informatie over

bercepsgebonden aandoeningen (zie bijlage B). Daamaast zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden

van de huidige ervaringen binnen de vleessector zoals die in hoofdstuk 4 beschreven zdn.

Het is belangrijk dat een verzuimpreventieproject op een planmatige wijze ontwikkeld wordt. [n

aansluiting op het Handboek Ziektevenuim (Smulders & Veerman, 1990) en het Handboek Werkstress

(Kompier & Marcelissen, 1990) wordt in dit verband ook voor de proefprojecten in de vleessector een

stapsgewijze aanpak. voorgesteld. Hierbij worden vijf stappen onderscheiden (zie schema 5.1).

Dit stappenplan kan zowel in grotere als in kleinere bedrijven worden uitgevoerd. In kleinere bedrijven

zal de omvang van de activiteiten veelal wat meer beperkter zijn, en daarmee ook de doorlooptijd. tn

het algemeen zal men er rekening mee moeten houden dat het doorlopen van de verschillende fasen

van het stappenplan minstens een half jaar zal vergen. In grotere bedrijven kan de doorlooptijd

oplopen tot één of zelfs meerdere jaren. Een en ander is natuurlijk ook sterk aftankelijk van de

huidige situatie in het bedrijl en de mate waarin knelpunten aangepakt kunnen worden.

Het stappenplan sluit aan bU de ontwikkelingen in de wetgeving op het gebied van arbeid en

gezondheid (invoering van de EG-kaderrichtlijn). Per I januari 1993 zal de werkgever onder meer

verplicht worden de risico's voor de gezondheid in het bedrijf in kaart te brengen en te beoordelen.

Ook moet de werkgever met ingang van volgend jaar één of meer werknemers aan-wijzen die zich

bezighouden met het voorkomen van gezondheidsrisico's. Tenslotte zaL de werk-gever zijn

ondememingsbeleid ook moeten richten op het voorkomen of beperken van het ziekte-verzuim. Voor

t 
Deze aanpak wordt momenteel ook toegepast in een serie verzuimpreventieprojecten die het
NIPG/TNO in opdracht van de het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij de Rijksoverheid uitvoert
(Griindemann e.a., in prep.). Verder voÍïnt de hier voorgestelde aanpak ook het uitgangspunt van
het voorbeeldproject van het NIPG/TNO in de ziekenhuiszorg, waarbij door middel van een
'integrale' aanpak getracht wordt ziekteverzuim en arbeidsongeschikiheid te verminderen.
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bedrijven met meer dan 35 werknemers hoort daar een schrifteldk verzuimregistratie en analyse bij,

plus een jaarverslag over verzuim en arbeidsongeschiktheid.

De overheid is van mening dat de werkgever verantwoordetijk is voor het gehele traject van preventie,

vezuimbegeleiding en herplaatsing in het eigen bedrijf gedurende het ziektewetjaar (Kabinetsstandpunt

Sociaal medische begeleiding; juni, 1992). De werkgever zal verplicht worden zich hierbij te laten

ondersteunen door een deskundige dienst (een bedrijfsgezondheidsdienst of arbodienst).

In de volgende paragrafen (paragraaf 5.2 tlm 5.6) zullen de verschillende stappen nader worden uitge-

werkt. Hierbij is ervan uitgegaan dat de bedrijven zelf de projecten in grote l[n moeten kunnen

uitvoeren. Een en ander sluit niet uit dat de bedrijven op deelaspecten exteme ondersteuning kunnen

zoeken.

Sclpma 5.1 Stappenplan voor een systemalisdre aanpak van hel ziekteveeuim in de vleesseclor, waaöij per sap het doel en de b€langrijkste activiteilen

zijn weergegeven.

STAP ACTIVTTElTEN

3l

1. voorbereiding

2. probleemanalyse

3. keuze van maatregelen

in de organisate
- organisatorischkader

scheppen vooÍ activiteiten

- het opstell€n van een

samenhangend pakket van

maalregelen

oÍganisalie
- benoemen córdinalor

oÍ prqectgroep

- inventanseren van

interventie- en

preventiemogelijkheden
- beoordelen van vooÈ en

nadelen mn de diverse

mogelijkheden

- bereiken van overeenslemming - overleg binnen de

- intoductie van het project - taken en bevoegdneden

in de organisatie vasEtellen
- oÍiënlalie op vezuim en

achlergronden van verzuim

- vezuimanalyse- inzicht kijgen in de aard

en omyang vezuim in het - aíname checklisbfuragen-

hel bedíjÍ lijsten

- vasbtellenadrtergronden
en mogelijke oorzaken

4. uitvo€Íing van maatregelen - aanpakken van veauimooaaken opstellen en uitvo€ren

van een gedetailleerd
plan van aanpak

5. evaluaÍe - projecl en activileiton op - efÍecten toetsen aan

hun eííecten beoordelen criteria
- plannen van vervolgactivileiten - beslissen over vervolg
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5.2 Stap 1: voorbereiding

Voorwaarde voor een verzuimpreventieproject is dat er binnen een organisatie een duidelijke

consensus bestaat dat het verzuim in de organisatie een probleem is dat aangepakt moet worden.

Daamaast moet een organisatorisch kader gecreëerd worden om daadwerkelijk het project uit te

voeren. BU grotere bedrijven zou dit een p§ectgroep kunnen zijn, bij kleinere bedrijven kan de

uiwoering van het project eventueel gedelegeerd aan één persoon, de verzuimcoördinator. Zoals uit een

bredere inventarisatie van gezondheidsbevorderende activiteiten op het werk in Nederland

(Grtindemann & Lourijsen, l99l) is gebleken, moet vermeden worden dat het verzuimproject als een

verantwoordelijkheid van één persoon of van een klein groepje medewerkers wordt gezien. Het project

is immers een belang van de totale organisatie. Daarom moeten bij de invulling van het beleid naast

staffunctionarissen (zoals PZ-functionaris, bedrijfsarts, etc.) ook het management en de werknemers (-

vertegenwoordigers) betrokken zijn. Het management moet zich natuurlijk ook gebonden achten aan

de uitgangspunten van dit beleid. Ook de werknemers moeten zoveel mogelijk bij de ontwikkeling en

uitvoering van activiteiten betrokken worden. Dit beÍekent niet alleen het creëren van mogelijkheden

om wensen en ideeën naar voren te brengen en het geven van informatie, maar ook het concreet

gebruik maken van de kennis en ervaring die in de organisatie aanwezig is. Dit zal niet alleen een

positief effect op de voortgang van de activiteiten hebben, maar ook kunnen leiden tot een grotere

opbrengst van de activiteiten.

Het is ook belangrijk de bevoegdheden van het p§ectteam in een zo vroeg mogelijk stadium vast te

stellen (waarover kan men beslissen? wat is de status van de adviezen? welke financiële middelen zijn

beschikbaar? etc.). Hoewel de genoemde aspecten in deze fase nog niet gedetailleerd vastgelegd

kunnen worden, is het belangrijk aan het begin van het project zoveel mogelijk concrete afspraken te

maken over de in het project te hanteren randvoorwaarden met betrekking tot het functioneren van de

projectgroep.

Het projectteam (of de vezuimcoördinator) zal zich verder eerst inhoudelijk moeten oriënteren op het

verzuim en de factoren die daaöij een rol kururen spelen. Het onderhavige rapport, en het rapport van

het ongevallenpreventie project (Poll, e.a., l99l), zouden bij een dergelijke oriëntatie een rol kunnen

spelen. Daamaast zouden ook enkele meer algemene publikaties geraadpleegd kunnen worden, zoals

de handleiding 'ziekteverzuim: voorkomen en beperken' van de Stichting van de Arbeid en het

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Handboek Ziekteverzuim (Smulders &

Veerman, 1990) of het Handboek Werkstress (Kompier & Marcelissen, 1990).
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5.3 Stap 2: probleemanalyse

In de tweede fase vindt een gedetailleerde analyse van het eigen verzuim en de mogelijke

achtergronden daarvan plaats. Het doel hiervan is een goed beeld te krijgen van de emst en het

karakter van de vezuimproblematiek in de eigen organisatie. en risicogroepen en -factoren op te

sporen. De in bijlage A gepresenteerde gegevens bieden een refentiekader voor de beoordeling van het

verzuim. Bekeken zou onder meer kunnen worden hoe het verzuim (percentage, frequentie, en

duurcategorieën) van het eigen bedrijf zich verhoudt tot dat van het bedrijfstype waar het toebehoorq

in hoeverre verschillen in het verzuim veöand kunnen houden met verschillen in leeftijd en geslacht

van het werknemersbestand: en waar in de eigen organisatie (afdelingerVfunctiegroepen) sprake is van

verhoudingsgewijs veel kort/m iddellang verzuim.

Omdat een verzuirtranalyse nraar beperkte inÍbnnatie kan opleveren over de achtergronden van het

verzuim, zou in deze tweede stap ook meer gericht informatie ten aanzien hiervan moeten worden

verzameld. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van checklists of van vragenlijsten. In kleinere

bedrijven zou bijvoorbeeld de coördinator in een groepsgesprek samen met de uitvoerende werknemers

de knelpunten in het werk kunnen inventariseren. In grotere bedrijven zou ook gebruik gemaakt

kunnen worden van vragenlijsten. Hierbij moet men zich wel realiseren dat het toepassen van

vragenlijsten een goede voorbereiding en een zorgvuldige introductie in het bedrijf vereist (zie

bijvoorbeeld De Winter & Griindemann. 1992).

In de vleessector is in beperkte mate ervaring opgedaan met checklists en vragenlijsten. In sommige

bedrijven maakt de ARBO- of VcW-commissie periodiek een rondgang door het bedrijf. Door

observaties en gesprekken met werknemers worden hierbij de knelpunten geihventariseerd. Beide

oplossingen kunnen worden toegepast. Van groot belang is dat de werknemers bij de inventarisatie

daadwerkelijk worden betrokken. Een vragenlijst heeft als extra voordeel dat. binnen het vertrouwe-

lijke of anonieme kader hiervan, werknemers makkelijker kururen reageren op onderwerpen die in de

organisatie wat moeilijker liggen, zoals bijvoorbeeld de relatie met de directe chef.

Warureer checklists en/of vragenlijsten gehanteerd worden, verdient het de voorkeur gebruik te maken

van reeds bestaande instrumenten, zoals de Vragenlijst Arbeid en Gezondheid (VAG; De Winter e.a.,

in prep.), de WEBA- methodiek (WElzijn Bij de Arbeid; Projectgroep WEBA, 1989), de checkliss

voor het signaleren van werkstress (Lourijsen & Kompier, in voorbereiding), de Inspectiemethode

Arbeidsomstandigheden (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1992a) en de methode

voor opsporing van onveilige situaties, handelingen en objecten (Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid, 1992b).
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Meer specifieke instrumenten voor de vleessector zijn de in het ongevallenpreventie project

ontwikkelde inspectielijsten (Poll e.a., l99l), en het inventarisatiedeel van het 'adviespakket ter

veóetering van fysiek zwaaÍ werk in de vleesindustrie'. Dit laatste (nog te ontwikkelen) instrument

stemt overeen met de aanpak die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorstelt in

de publikatie V25 'Herkennen en voorkomen van fysieke belasting tijdens de aóeid'. Het is een

onderdeel van een serie instrumenten die het PVV wil laten ontwikkelen om de fysieke belasting in

de vleessector verder terug te dringen.

Aftarkelijk van onder meer capaciteit en deskundigheid kunnen bovengenoemde activiteiten door de

verzuimcoördinator of de projectgroep zelf worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk de probleemanaly-

se deels of geheel uit te larcn voeren door een exteme instantie. Een bedrijf dat nog niet is aangesloten

bij een BGD zou bijvoorbeeld kunnen overwegen in het kader van het verzuimpreventieproject een

dergelijke aansluiting alsnog te realiseren. De BGD kan helpen bij het opsporen van knelpunten in het

werk, bijvoorbeeld door middel van Periodiek Bedrijfsgezondheidskundig Onderzoek (PBGO) en door

werkplekbezoek. Het moet echter duidelijk zijn dat de eindverantwoordelijkheid voor het project bij

de organisatie zelf moeten liggen.

Als eindresultaat van deze tweede stap zou kort verslag moeten zijn, waarin de belangrijkste

verzuimkarakteristieken zijn aangegeven en tevens een overzicht van de belangrijkste bedrijfsgebonden

factoren die hierop van invloed zouden kururen zijn.

Stap 3: keuze van maatregelen

In de derde fase van het project moeten beslissingen genomen worden over de te nemen maatregelen.

Op grond van de probleemanalyse zal samen met de direct betrokkenen (leidinggevenden én

uitvoerend personeel) gezocht moeten worden naar mogelijke oplossingen. In een ver-

zuimpreventieproject zal veelal uitgegaan moeten worden van een tweesporenbeleid: enerzijds aandacht

voor de wijze waarop men binnen de organisatie omgaat met verzuim en met verzuimende

werknemers, en anderzijds het streven naar goede werkomstandigheden door het aanpakken van de

knelpunten in het werk.
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De derde stap zou moeten resulteren in een uitgewerkt voorstel voor een samenhangend pakket van

maatregelen, waarbij tevens inzicht gegeven wordt in bij de keuzes gehanteerde argumenten en een

schatting van de kosten van de voorgestelde maatregelen.

maatregelen gericht op het omgaan met verzuim

Het is van belang om de werknemers in de organisatie duidelijk te maken dat het terugdringen van het

ziekteverzuim in ieders belang is. Van de werknemer mag in dit verband gevraagd worden

verantwoordelijkheid te tonen bij de ziek- en de herstelmelding. Van de werkgever mag verwacht

worden dat deze belangstelling toont voor de zieke werknemer en de terugkeer in het werk zo nodig

bespoedigt door het aanbieden van aangepast werk. In het kader van het verzuimpreventieprcject

betekent dit ondermeer een duidelijke stroomlijning van de ziek- en herstelmelding en een meer

gestructureerde manier van omgaan met zieke werk-nemers. Hieronder wordt een dergelijk beleid

verder uitgewerkt. Het sluit zoveel mogelijk aan bij de huidige praktijk in de vleessector (zie

hoofdstuk 4). Meer specitieke aandachtspunten en tips voor kleine en middelgrote bedrijven zijn te

vinden in de door het Gemeenschappelijk Adrninistratiekantoor en het Koninklijk Nederlands

Ondememersverbond uitgegeven brochure 'verzuimpreventie in midden- & kleinbedrUf' (GAKI(NOV,

1991).

Zoals nu al in een aantal vleesbedrijven het geval is, zou de ziekmelding bij voorkeur plaats moeten

vinden bij de directe chef. Deze informeert onder andere naar de reden van het verzuim, de relatie van

de klachten met het werk, de opvang van de taken van de zieke werknemer, en de vooruizichten op

herstel. Dergelijke gegevens zouden schrifteluk moeten worden vastgelegd. Ook de herstelmelding zou

zoveel mogelijk bij de directe chef moeten plaats vinden. Na langdurig verzuim, of verzuim dat een

relatie zou kunnen hebben met het werk. zou een gesprek plaats (terugkeergesprek) moeten vinden

over de mogelijkheden om een herhaling van het verzuim te voorkomen (desgewenst onder

begeleiding van een vertegenwoordiger van de afdeling personeelszaken). Daamaast zouden in dit

kader ook gesprekken plaats kunnen vinden met veelvuldige vezuimers.

Wanneer het verzuim wat langer duurt (bijvoorbeeld meer dan twee weken) is het van belang dat

opnieuw contact opgenomen wordt met de verzuimende werknemer. Ook hierbij moet in de eerste

plaats gedacht worden aan de directe chef. Deze zou in een dergelijk gesprek onder andere kunnen

informeren naar de prognose van herstel, en de behoefte van de werknemer om geihformeerd te blijven

over de gang van zaken op het werk. Opgepast moet worden dat de nadruk ligt op het contact houden

met de werknemer en niet op de controle. Een vezuim van langer dan twee weken zou ook aan de
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orde moeten komen in het werkoverleg, waarbij tevens afspraken gemaakt kunnen worden over hoe

er verder vanuit de afdeling (de collega's) contact gehouden kan worden met de zieke werknemer. Het

gaat er om dat werknemers merken dat ze gemist worden als ze ziek zijn.

Wanneer het vezuim langer dan zes weken duurt zou de directe chef dit voor moeten leggen aan een

sociaal medisch team, bestaande uit bijvoorbeeld de verzekeringsgeneeskundige, de bedrijfsarts, de

personeelsfunctionaris en iemand van de lijnorganisatie. Dit team zou vervolgens, op basis van de

beschikbare gegevens, een herstelplan op moeten stellen. Hieóij zou o.a. gekeken moeten worden of

de werknemer zonder meer nog terug te verwachten is in het eigen werk (zo niet dan zou vroegtijdig

gekeken moeten worden naar altematieven), of dat door aanpassingen in het werk de terugkeer

bespoedigd zou kunnen worden, en of (tijdelijk) ander werk beschikbaar is. Sommige vleesbedrijven

bcschikken hiervoor over een lijst met mogelijke altematieve activiteiten, waarbij tevens is aangegeven

welke belasting deze werkzaamheden met zich meebrengen. In een ander vleesbedrijf inventariseert de

projectgroep in dit kadcr de mogelijkheden om staand werk door zittend werk te vervangen.

Sommige vleesbedrijven hanteren een meer getrapte procedure. In deze bedrijven wordt de betreffende

werknemer na 4 à 6 weken verzuim eerst opgeroepen voor een gesprek bij de BGD. De bedrijfsars

bespreekt met de werknemer de mogelijkheden voor aangepast werk. Indien de mogelijkheden hiervoor

aanwezig zijn, sluit de bedrijfsarts een en ander kort met de verzekeringsgeneeskundige (VG). Het

sociaal medisch team komt dan pas na een wat langer verzuim aan de orde (3 maanden).

Voor adequaat verzuimbeleid op organisatieniveau is verder een systematische en periodieke

interpretatie van de verzuimcijfers een absolute voorwaarde. Deze gegevens en de ontwikkelingen

hiervan moeten regelmatig besproken worden in het managementoverleg, met de stafdiensten en met

de ondememingsraad. Daamaast moeten ook de werknemers periodiek geihformeerd worden over de

ontwikkelingen in het verzuim, en eventuele maatregelen naar aanleiding hiervan. In het werkoverleg

zou regelmatig (bijvoorbeeld ieder half jaar) aandacht geschonken moeten worden aan het verzuim in

de afdeling.

Aangezien in de voorgestelde opzet de directe leidinggevende een centrale plaats gaat innemen in de

verzuimbegeleiding van de zieke werknemer is het noodzakelijk dat de betreffende chef in staat gesteld

wordt de hiervoor benodigde vaardigheden door middel van specifïeke trainingen of cursussen te

ontwikkelen, en dat hij of zij verder ook zoveel mogelijk gesteund wordt door de directie van het

bedrijf. Bij een aantal vleesbedrijven hebben de leidinggevenden al zulke trainingen gevolgd,
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bijvoorbeeld met betrekking tot communicatieve vaardigheden en gespreksvoering. Ook komt het wel

voor dat leidinggevenden een meer gerichte verzuimcursus volgen. Een van de geihterviewde

personeelsfunctionarissen pleitte hierbij voor cursussery'trainingen in het bedrijf zelf. Hierdoor zou het

makkelijker zijn in te spelen op de concrete situatie en huidige problemen in het bedrijf.

Natuurlijk kan een bedrijf voor een nadere invulling van het vezuimbeleid een beroep doen op exteme

adviseurs, zoals de verzuimadviseur van de bedrijfsvereniging, de bedrijfsarts, en eventuele andere

exteme deskundigen. Het is zonder meer verstandig om met de bedrijfsvereniging afspraken te maken

over een vaste verzekeringsdeskundige en de controle van het verzuim. Onverlet blijft natuurluk dat

de organisatie zelf verantwoordelijk is voor het verzuim.

Maatregelen gericht op het verbetercn von werkontstandigheden

Bij de maatregelen gericht op het verbcteren van de werkomstandigheden moet gedacht worden aan

de kwaliteit van de arbeicl in algemene zin, dat wil zeggen zowel aan de arbeidsinhoud, de

arbeidsomstandigheden, de arbeidsverhoudingen als aan de arbeidsvoorwaarden. Criteria bij de keuze

van maatregelen zijn ondermeer: waar mogelijk bestrijden bij de bron, het soort risico, het aantal

werknemers dat risico loopt, de mogelijkheid om succesvolle maatregelen te nemen (o.a. technische

en financiële overwegingen), de mate van ondersteuning die er binnen de organisatie voor een

maatregel aanwezig is, en de mogelijkheid om aan te sluiten bij andere maatregelen. Verder ligt het

voor de hand zoveel mogelijk gebruik te maken van de specifiek voor de vleessector ontwikkelde

methoden en materialen. Naast de meer algemene gezondheids- en veiligheidsrisico's van het werken

in de vleessector (zie bijlage B) zal bij de keuze van de maatregelen ook gebruik gemaakt moeten

worden van de in de vorige stap, met behulp van vragenlijsten ery'of checklists, uitgevoerde inventari-

satie van bedrijfsspecifieke knelpunten.

Hieronder wordt een aantal mogelijke maatregelen verder uitgewerkt. Ook hierbij geldt de huidige

praktijk in de vleessector als uitgangspunt.

In hoofdstuk 3 zijn de resuliaten van de analyse met betrekking tot beroepsgebonden aandoeningen in

de vleessector behandeld. Hierbij is vastgesteld dat werknemers in de vleessector een duidelijke kans

hebben een beroepsgebonden aandoening te krijgen. Het gaat hierbij met name om aandoeningen aan

het bewegingsapparaau ongevallen en daarmee samenhangend handwondinfecties. en gehoorbe-

schadiging. Daamaast zijn ook psychische aandgeningen van belang. Hoewel de psychische belasting

van het werk niet als een specifiek knelpunt voor de vleessector uit de literatuurstudie naar voren is
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gekomen, valt toch bijna l5Vo van het vezuim in de sector binnen de diagnosegroep 'psychische aan-

doeningen'.

Wat betreft de fysieke belasting en de bewegingsapparaataandoeningen die daar een gevolg van

kunnen zijn zou in de proefprojecten gebruik gemaakt kunnen worden van de oplossingen die in het

demonstratieproject 'verlichting fysieke arbeid in industriële vleesbedrijven' van het PVV zijn

ontwikkeld (PW, l99l). Hieöij wordt zowel aandacht besteed aan het langdurig staan, als de slechte

werkhoudingen t|dens het slachten en het uisnijden en uitbenen. Voor de detailhandel kunnen in dit

veöand onder meer de in hoogte verstelbare hakblokken en werktafels worden genoemd. Deze

aanpassingen werden eind l99l in een modelslagerij op de Slavacto gepresenteerd (NIA Nieuws,

t992).

Op basis van de literatuur kunnen verder als mogelijke preventieve maatregelen nog worden genoemd:

het automatiseren van zware taken; het opstellen en hanteren van (ergonomische) richtlUnen voor

onder andere staan, tillen, trekken, duwen; het geven van voorlichting over tiltechnieken; en het zoveel

mogelijk vermijden van werkzaamheden bij lage temperaturen. Ter voorkoming van klachten ten

gevolge van het kortcyclische karakter van het werk zijn organisatorische maatregelen noodzakelijk,

zoals bijvoorbeeld taakroulatie, taakverbreding en taakverrijking. Laatstgenoemde aspecten zijn ook

van belang in het kader van de preventie van psychische klachten en aandoeningen. Daamaast zou

onder meer aandacht besteed moeten worden aan het gebruik van speciale handschoenen die de mate

waarin de pols kan buigen inperken; de duur van de inwerkperiode zodat de pols sterk kan worden en

de juiste greep aangeleerd kan worden; en voorlichting aan de werknemers over de symptomen, zodat

men de verschijnselen herkent en in een vroeg stadium therapie kan krijgen.

De introductie van de arbeidsverlichtende maatregelen zou ondersteund kunnen worden met behulp

van de in opdracht van het PVV ontwikkelde videoband. Dit door het NIPG/TNO en het OMI

ontwikkelde programma heeft als doel de werkenden (leidinggevenden en uitvoerenden) bewust te

maken van de nadelige effecten van fysiek zware of eenzijdige arbeid en hen te helpen bij het

ontwikkelen en uitvoeren van technische en organisatorische oplossingen. De band laat duidelijk zien

dat ook organisatorische oplossingen in de vleessector mogelijk zijn, onder meer in de vorm van

taakroulatie, functieveóreding en functieverrijking.

Verder zal het ontwerpdeel van het (nog te ontwikkelen) 'adviespakket ter verbetering van fysiek

zwarÍ werk in de vleesindustrie' voor de bedrijven meer concrete handvatten kunnen bieden. Dit

onderdeel van het adviespakket zal geschikt zijn voor herontwerp- en nieuwbouwsituaties. Het zaL

meÍhodes geven om de knelpunten in de fysieke belasting in het werk in de vleessector op te heffen
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en voorbeelden van verbeteringen aanreiken. Het adviespakket is een onderdeel van een serie

instrumenten die het PVV wil laten ontwikkelen om de fysieke belasting in de vleessector verder terug

te dringen.

Voor de preventie van ongevallen (en de daarmee samenhangende handwondinfecties) kan worden

aangesloten bij de in het ongevallenproject ontwikkelde methodiek (Poll e.a., 1991). ln dit project zijn

de voor de sector specifieke veiligheidsknelpunten geihventariseerd, en tevens de technische en

organisatorische maatregelen die aan een adequaat veiligheidsbeleid ten grondslag moeten liggen. ln

het kader van dit project zijn aparte inspectielijsten ontwikkeld voor industriële bedrijven en voor

slagerijen. Aan de hand van deze lijsten kan een 'veiligheidscoördinator' samen met de uiwoerende

werknemers de knelpunten inventariseren. Zo'n inspectie bevordert het veiligheidsbewuszijn van de

werknemers en leidt zelfs al tot een eerste arrzet voor oplossingen en verbeteringen.

Ter voorkoming van handwondinfecties zou verder ook gedacht kunnen worden aan intensivering van

de controle op het aangeleverde vee, en voorlichting over besmettingsbronnen, risico's en de rol van

de persoonlijke hygiëne hierbij.

Ook bij de preventie van gehoorbeschadiging kan, waar het de industriële vleesbedrijven betreft,

aangesloten worden bij lopende activiteiten in de sector. Naar aanleiding van een geluidsinventarisatie

van het Directoraat-Generaal van de Arbeid (Granneman, 1990) is door het PVV het demonstratieprc-

ject 'lawaaibestrijding in industriële bedrijven' ontwikkeld. In een varkensslachterij, een runderslach-

terij en een vleeswarenbedrijf wordt in het kader van het demonstratieproject een lawaaibestrijdings-

programma uitgevoerd dat erop gericht is het geluidsniveau op alle arbeidsplaatsen te laten voldoen

aan de wettelijke noÍrnen. De resultaten van dit project zullen binnenkort worden gepubliceerd.

In de industriële vleesbedrijven vindt momenteel ook onderzoek plaats naar de mogelijkheden om het

binnenklimaat te beheersen. Dit onderzoek dat in opdracht van het PVV door TNO-Bouw wordt

uitgevoerd heeft als doel de resultaten en de ervaringen van door het DGA gesubsidieerde klimaatbe-

heersingsprojecten te evalueren. In dit project wordt vooral aandacht besteed aan vocht-tocht- en

temperatuurbeheersing, en aan de voorlichting aan werknemers ten aanzien van werkkleding. Het

project zaL naar verwachting resulteren in praktische aanbevelingen. Ook dit rapport wordt binnenkort

verwacht.

Naast bovengenoemde projecten en activiteiten die vooral gericht zijn op de arbeidsinhoud en de

arbeidsomstandigheden vinden in de vleessector op bedrijfsniveau ook enkele belangrijke activiteiten
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plaats gericht op de arbeidsverhoudingen en de aöeidsvoorwaarden. Deze activiteiten zijn ook van

belang in het kader van de preventie van psychische klachten en aandoeningen.

Het in dit hoofdstuk voorgestelde vezuimbeleid legt een grote claim op de directe leidinggevenden.

Veel informanten noemen echter het leiderschap in de vleessector teveel instrumenteel en te weinig

sociaal (zie hoofdstuk 4). In cle vleessector werd van oudsher de beste produktiemedewerker bevorderd

tot chef. Hierbij werd veelal niet gekeken of de betreffende personen ook over leidinggevende

kwaliteiten beschikten. De laatste tijd neemt men hoger opgeleide produktiechefs aan (MBO- en HBO-

niveau). Een nadeel hiervan is dat deze personen vaak nog betrekkelijk jong zijn, en daardoor meer

moeite hebben in het omgaan met oudere werknemers. Al met al lijkt extra aandacht voor de

leidinggevenden in een proefproject noodzakelijk. In sommige vleesbedrijven probeert men door

middel van opleidingen (sociale vaardigheden, omgaan met personeel, werkoverleg etc.) het

leidinggeven te veöeteren. Op deze wijze kunnen leidinggevenden in het bedrijf beter een voorbeeld-

functie vervullen. Het is belangrijk dat lcidinggevenden het personeel stimuleren om actief mee te

denken.

In enkele bedrijven wordt tegelijkertijd gewerkt aan een verandering van de organisatie-structuur.

Hierbij wordt het afdelingshootö op het laagste leidinggevende niveau vervangen door een

meewerkend voorman of groepsleider. Men beoogt hiermee kleinere eenheden te creëren. waarbij

minder afstand bestaat tussen de werknemers en hun directe leidinggevende, hetgeen zou moeten

Ieiden tot meer teamgeest en een betere sfeer binnen het bedrijf.

Andere aspecten waar in de bedrijven aandacht wordt besteed zijn de communicatie in het bedrijf

(zowel top-down, als bottom-up), het werkoverleg, functioneringsgesprekken, loopbaanbegeleiding erc.

Voor meer concrete voorbeelden van deze en andersoortige maatregelen wordt verwezen naar

hoofdstuk 4.

5-5 Stap 4: Uitvoering van maatregelen

De in stap 4 uitgewerkte maatregelen worden in deze fase eerst verwerkt in gedetailleerd plan van

aanpak (draaiboek). Het gaat hierbij onder andere om:

- de wijze waarop de maatregelen in de organisatie geihtroduceerd zullen worden;

- de volgorde waarin de maatregelen ingevoerd zullen worden:

- de noodzakelijke technische en organisatorische voorbereidingen;

- en de wijze waarop de resultaten beoordeeld zullen worden.
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Daama kunnen de maatregelen in het bedrijf overeenkomstig het draaiboek worden ingevoerd. Hierbij

kan het nodig zijn om bepaalde maatregelen eerst proef te laten draaien bij kleinere onderdelen van

de organisatie. Het is verder zinvol om in het plan van aanpak afspraken te maken over tussentuds

evaluaties en de te verwachten resultaten.

Deze fase van het project vereist openheid, inspraak en een voortdurend geven van informatie. Bij de

inventarisatie van de lopende activiteiten in de vleessector bleken deze aspecten van cruciaal belang

voor het 'slagen' van een vezuim- en/of arbeidsomstandighedenbeleid (zie hoofdstuk 4). De

bereidheid van de organisatie om aan de maatregelen mee te werken wordt onder andere beihvloed

door: onderling vertrouwen. duidelijke doelstellingen, gewenningstijd, een goede technische

voorbereiding, zorgvuldige informatie en communicatie, bijsturingsmogelijkheden tijdens het proces,

en eventueel garanties ten aanzien van de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden. Znals bij elke

stap veronderstelt dit een act"ieve betrokkenheid van de werknemers zelf. Dit kan bijvoorbeeld via het

werk- en/of afdelingsoverleg plaatsvinden. Het is echter niet voldoende om alleen de onder-

nemingsraad bij belangrijke beslissingen te betrekken.

Vermeden moet worden teveel zaken tegelijkertijd aan te willen pakken. Zoals de directie van één van

de bezochte vleesbedrijven opmerkte: 'Begin met eenvoudige concrete dingen die voor de mensen

belangrijk zun...... Laat men zich in ieder geval realiseren dat het jaren duurt voordat de cultuur in een

bedrijf veranderd is.'

Als algemene aandachtspunten bij de uiwoering van maatregelen kunnen worden genoemd:

Openheid en inspraak zijn noodzakelijk. Maatregelery'veranderingen moeten niet van bovenaf

opgelegd worden.

Besteed bijzondere aandacht aan het lager- en middenkader, vaak hebben deze twee gÍoepen

een schanierfunctie in het veranderingsproces.

Lager- en middenkader en uitvoerende medewerkers moeten mede invulling kunnen geven aan

veranderingen. Maak zoveel mogeldk gebruik van de suggesties en ideeën van de direct

betrokkenen, zowel ten aanzien van de keuze van maatregelery'veranderingen als van de wijze

waaÍop deze kunnen worden ingevoerd. Hierdoor worden veranderingen beter geaccepteerd en

wordt met grotere inzet aan de probleemoplossing gewerkt.

Een goede informatievoorziening naar alle betrokkenen toe is essentieel. Hierbij moeten vooral

het doel en de achtergronden van de veranderingen voor iedereen duidelijk zijn.

b.
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e. Regelmatig moet de algemene lijn en voortgang die geboekt wordt onder de aandacht van de

betrokkenen gebracht worden. Neem de tijd voor deze terugkoppeling en voor discussie

daarover. Hierdoor kan het veranderingsproces worden beoordeeld en zonodig worden

bijgesteld.

Let erop dat het vertÍouwen vooraf en tudens het invoeren van maatregelen aanwezig is en

gehandhaafd blijft. In het algemeen geldt dat de veranderingsbereidheid vergroot kan worden

wanneer er vertrouwen is in de leiding van de organisatie en er goede contacten zijn tussen

management en medewerkers.

Zorg ervoor dat wanneer de maatrcgelen uit meerdere stappen bestaan deze op een overzich-

telijke wijze worden ingevoerd. Geef mensen de kans om aan veranderingen te wennen.

Probeer al op korte termijn een resultaat te boeken dat aanspreekt. ZD'n resultaat heeft vaak

een symbolisch karakter waarvan een belangrijke stimulans voor het veranderingsproces kan

uitgaan.

Sleutelpersonen (=f6rnsle en intbrmele leiders) in de organisatie moeten het goede voorbeeld

geven. Medewerkers vinden het belangrijk als leidinggevenden (inclusief de directie) de

voo rgestelde m aatregelery've rande ringen acti ef ondersteunen en u i td ragen.

Bovenstaande punten zijn ontleend aan het concept voorlichtingsblad 'lichamelijke belasting en arbeid'

van het DGA (Urlings e.a., l99l).

Stap 5: Evaluatie

In deze laatste stap wordt onderzocht of de maatregelen volgens de plaruring zijn uitgevoerd en gere-

sulteerd hebben in een verbetering van de kwaliteit van de arbeid en een vermindering van het

verzuim en de arbeidsongeschiktheid. Verder zal ook moeten worden vastgesteld of de betrokkenen

tevreden zijn over de wijze waarop het stappenplan is uitgevoerd.

Voor de proefprojecten zijn de bovengenoemde aspecten nog eens extra van belang, aangezien het in

deze projecten geteste model uiteindelijk op $ote schaal toegepast moet worden in de gehele sector.

Daarom is het noodzakelijk de ervaringen die in deze projecten worden opgedaan systematisch te

inventariseren. Op basis hiervan kan beoordeeld worden of de voorgestelde aanpak in de dagelijkse

praktijk van de vleessector voldoet, en welke bijstellingen noodzakelijk zijn. Het is daarom raadzaam

tijdens de uitvoering van het project zoveel mogelijk gegevens systematisch vast te leggen. In het
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geval van een projectteam zou het bijvoorbeeld de moeite waard kunnen zijn de vergadering steeds te

notuleÍen. Verder zouden ook formele afspraken, doelstellingen, voorgenomen maatregelen etc. zoveel

mogelijk bijgehouden moeten worden. Op deze wijze kan achteraf beter worden nagegaan of het

project aan de verwachtingen heeft voldaan, en of de gestelde doelen zijn gehaald. Ook kan op deze

manier zichtbaar worden waaÍom bepaalde maatregelen die het gewenste effect hebben opgebracht, en

op welke wijze dit in de toekomst zou kunnen veöeteren. Met name waar het proefrrojecten betreft

is goede verslaglegging noodzakelijk.

Naar aanleiding van de evaluatie kunnen nieuwe activiteiten worden vastgesteld, eventueel kan ook

worden besloten opnieuw een probleemanalyse uit te voeren. Op deze wijze is men terug bij stap 2 of

3 van het stappenplan. Het moet duidelijk ziin dat een verzuimproject geen éénmalige activiteit kan

zijn. Wanneer men in een bedrijf wil komen tot een structurele verlaging van het verzuim, dan zal

men continue aandacht moeten geven aan het verzuim en aan de eventuele oorzaken en achtergronden

hiervan in het werk.
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1 Conclusies

Het verzuimpercentage in de vleessector is relatief hoog. Sinds 1988 ligt het percentage anderhalf tot

twee procentpunten boven het gemiddelde van alle bedrijfsverenigingen te zamen. Dit ondanks het feit

dat de werknemers in de vleessector relatief jong zijn. Het aantal ziekmeldingen ligt in de vleessector

ook hoger dan gemiddeld. In tegellstelling tot het verzuimpercentage zou deze hoge meldingsfrequentie

wel voor een deel verklaard kunnen worden door het grote aandeel jongeren in de sector.

In de slagerijen zonder filialen en de poeliers ligt het verzuim verhoudingsgewijs het laagst. Ook de

slagerijen met filialen zitten over het algemeen iets onder het gemiddelde, tenvijl de vleeswaren-

industrie zonder slachting, de groothandel en de voorverpakkingsbedrijven op de meeste veÍzuimmaten

rond het gemiddelde zitten. Iets boven het gemiddelde zit de snackindustrie. De overige bedrijfstypen,

te weten de vleeswarenindustrie met slachting, de slachterijen, de slachtproduktenhandel, de loonbedrij-

ven, de uitbenerijen en de pluimveeslachterijen vormen duidelijk de probleemgroepen op het gebied

van ziekteverzuim.

Werknemers in de vleessector vormen een duidelijke risicogroep voor het oplopen van beroepsgebon-

den aandoeningen. IIet gaat hierbij dan met name om aandoeningen aan het bewegingsapparaat;

ongevallen en daarmee samenhangend handwondinfecties, en gehoorbeschadigingen. Deze vier

aandoeningen zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het vezuim in de vleessector.

Een aantal kenmerken van het werk in de vleessector, te weten langdurig staan, tempodwang, werken

in de kou en in een nafie omgeving, kunnen zonder een directe oorzaak te zijn van een aandoening de

kans op het ontstaan ervan vergroten.

Het werk in de vleessector is objectief gezien belastend voor het bewegingsapparaat. Hierbij moet

onderscheid gemaakt worden in de effecten van de zware fysieke belasting op zich (lichamelijk zwar

werk veelal in een gedwongen ongunstige houding met effecten voor de rug, nek, schouder en

ledematen) in de vorm van klachten over stijfheid en pijn aan de bovenste ledematen (nek, schouder

en bovenarm) en rugklachten, en de effecten ten gevolge van het kortcyclische karakter van het werk.

De laatsten komen vooral tot uitdrukking in ontstekingen aan de hand, pols en aÍm. Bijkomende

belastingsaspecten zijn tempodwang, lage temperaturen, en langdurig staan.
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Het belangrijkste probleem met betrekking tot infecties en huidaandoeningen lijkt gevormd te worden

door de handwondinfecties. Deze worden veroozaakt door een combinatie van een verwonding en

besmetting met microörganismen. Deze bacteriën kunnen aÍkomstig zijn van het geslachte vee, maar

ook van de medewerkers zelf. Met name slagers en slachters hebben een duidelijk risico op het

oplopen van verwondingen. Vooral bij venvondingen aan botsplinters treden vaak handwondinfecties

op. Het werken bij lage omgevingstemperaturen en met natte handen kan de vatbaarheid voor

venvondingen en infecties vergroten.

Bij degenen die nat werk verrichten kan dermatitis optreden. Meestal gaat het om contactdermatitis ten

gevolge van irritantia als vlees, vleesnat, ingewanden, pekel-rook (worstmakers) en reinigingsmiddelen

(schoonmakers). Contacteczeem kan voorkomen bij degenen die werken met blikken, lijm of kruiden.

Vy'erknemers kunnen door hun contact met vee, vlees of dierlijke afscheidingsprodukten besmet worden

met infectieziekten veroozakende bacteriën. In de praktijk l|kt dit echter slechts zeer sporadisch tot

ziekten te leiden. De gevolgen kunnen dan echter zeer emstig z|n.

Tenslotte kan met name in de pluimveeindustrie een hoge prevalentie van wratten voorkomen.

Werknemers in de vleessector hebben in vergelijking met de gemiddelde Nederlandse werknemers een

verhoogd risico op het oplopen van verwondingen en bedrijfsongevallen. Het grootste deel van de

ongevallen vindt plaats tijdens slachtwerkzaanrheden, uitbenen of andere vleesbewerkingen. Driekwart

daarvan wordt veroorzaakt door snijden of steken met een mes.

Geluidsproblemen en gehoorbeschadigingen lijken vooral een probleem in slachterijen en de

vleesvenverkende industrie.

De bedrijven in de vleessector die zich actief bezig houden met verzuim, richten zich veelal vooral op

de verzuimbegeleiding. Het 'doorsnee-verzuimbeleid' ziet er in deze bedrijven als volgt uit. Er wordt

naar gestreefd de directe leidinggevende van de verzuimer zoveel mogelijk bij de begeleiding te

betrekken. Dat betekent dat de melding bij voorkeur bij de directe chef (afdelingshoofd, groepsleider)

plaatsvindt, en dat deze contact met de verzuimer onderhoudt. De langdurige verzuimer wordt

regelmatig thuis gebeld of opgezocht en wordt uitgenodigd voor gesprekken bij YZ,, de bedrijfsaru

en/of de directe chef. Soms zijn er vaste regels voor het oproepen voor deze gesprekken, soms gebeurt

het als 'daartoe aanleiding is'. Regelmatig vindt er overleg plaats over de verzuimgevallen. Dit gebeurt

meestal in een Sociaal Medisch Team (SMT). Vrijwel alle geihterviewde bedrijven hebben een eigen

verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsvereniging die op de hoogte is van de situatie in het bedrijf.

Dit wordt als zeer positief eryaren.
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Het beleid ten aanzien van arbeidsomstandigheden is in deze voor de vleessector meest actieve

bedrijven heel verschillend. [n een aantal bedrijven wordt alleen naar aanleiding van klachten bekeken

of er iets aan de arbeidsomstandigheden veranderd kan worden. In andere bedrijven is de aandacht

voor dit punt meer gestructureerd. Dit kan variëren van het aanstellen van een "arbo-coördinator" of

"arbo-commissie", die op de werkplek moet onderzoeken of er iets aan de arbeidsomstandigheden

veóeterd kan worden, tot het strudureel houden van enquëtes en werkplekonderzoek. De

veóeteringen in de arbeidsomstandigheden betreffen vaak ergonomische aanpassingen van de

werkplek. Tevens wordt veel voorlichting gegeven over beschermende attributen, zoals gehooöescher-

mers, overschoenen en handschoenen.

Regelmatig wordt gesignaleerd dat het leidinggeven op afdelingsniveau problematisch ligt. [n de sector

werd van oudsher de beste produktiemedewerker bevorderd tot chef. Hierbij werd veelal niet gekeken

of de betreffende personen ook over leidinggevende kwaliteiten beschikten. In de intensieve

verzuimbegeleiding, zoals de meeste bedrijven die voorstaan, is hun echter een belangrijke rol

toebedeeld, waarbij leidinggevende kwaliteiten essentieel zijn. Als oplossing krijgen de chefs opleidin-

gery'cursussen aangeboden, of heeft men de organisatiestrucruur veranderd (kleinere eenheden met een

meewerkend voorman).

6.2 Aanbevelingen

futtctie

Voor de ontwikkeling van een verzuimpreventiebeleid is het van groot belang een relatie te kunnen

leggen tussen aspecten van het werk en de gezondheid. Een belangrijk gegeven hierbij is het beroep

of de functie van de werknemer. In de verzuimanalyse bleek het helaas niet mogelijk een uitsplitsing

te maken naar functie of beroep. Dit gegeven is bij de bedrijfsvereniging momenteel nog maar voor

een klein deel van de verzekerden bekend. Als altematief is gebruik gemaakt van het bedrijfstype. Dit

gegeven is echter veel minder specifiek. In een bedrijfstype is meestal sprake van een veelheid van

werkzaamheden, en daarmee ook van functies en beroepen. Ook de geraadpleegde literatuur bleek in

het algemeen weinig gedetailleerde informatie naar functie of beroep te verschaffen. Tengevolge

hiervan kon in het onderhavige rapport maar in beperkte mate een relatie gelegd worden tussen

bepaalde activiteitery'werkzaamheden en het optreden van meer specifieke gezondheidsklachterVaandoe-

ningen. In dit verband verdient het aanbeveling om bij de verdere ontwikkeling van de verzekerden-

administratie extÍa prioriteit te leggen bij de registratie van het beroep of de functie. Uit het oogpunt

van epidemiologische studies of onderzoekingen wordt hieöij gepleit voor een systeem dat zowel de
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meer specifieke beroepsinformatie bevat, maar tegelijkertijd ook de mogelijkheid biedt om beroepen

of functies op een hoger abstractieniveau met elkaar in verband te kunnen brerrgen. Als voorbeeld kan

hierbij de beroepenclassificatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS. 1984) genoemd

worden, die zowel een zeer grove (ééncijferige) indeling van beroep kent, als een zeer gedetaitleerde

(viercijferige) indeling. Bovendien kan direct van de zeer gedetailleerde naar de meer grovere vormen

gekomen worden.

' repetitive strain injuries'

In buitenlandse literatuur (Scandinavië en de Verenigde Staten) wordt de vleessector als een

belangrijke risico-sector voor 'repetitive strain injuries' (RSI) genoemd. Voorbeelden van deze

klachten zijn het carpaaltunnel syndroom. de tennisarm en de peesschedeonsteking. [n Amerikaans

onderzoek wordt het aantal 'repetitive strain injuries' op circa lOVo van de werkenden binnen de

risicoberoepen geschat. Over de mate waarin deze klachten in Nederland voorkomen in de vleessector

bestaan geen betrouwbare gegevens. In verband hiermee, en het invaliderende karakter van de

aandoeningen, wordt voorgesteld nader onderzoek te doen onder werknemers in de vleessector naar het

voorkomen van dergelijke klachten en aandoeningen en naar de werkzaamheden die daar mee in

verband gebracht kurmen worden.

de oudere werknemer

Uit de gegevens van de bedrijfsvereniging blijkt dat werknemers in de vleessector in verhouding tot

de Nederlandse beroepsbevolking relatief jong zijn. Slechts 20Vo van de mannen en 8Vo van de

vrouwen is 45 jaar of ouder. Van de totale Nederlandse beroepsbevolking is 267o van de mannen en

l9Vo van de vrouwen 45 jaar of ouder. Geconstateerd kan worden dat de vleessector er maar met

moeite in slaag 'oudere werknemers' vast te houden. Uit de interviews bleek dat de belasting van het

werk hierbij een belangrijke rol speelt. Oudere werknenrers zouden veelal niet meer in staat zijn het

hoge tempo vol te kunnen houden. Een niet onaanzienlijk deel van hen zou via de WAO uit het werk

verdwijnen. In dit verband is het belangrijk om bij het terugdringen van het ziekteverzuim en de

arbeidsongeschiktheid in de vleessector speciale aandacht te besteden aan de 'oudere' werknemer. Dit

betekent onder meer dat getracht zal nroeten worden zodanige werkomstandigheden in de vleessector

te creëren dat werknemers ook bij het toenemen van de leeftijd in staat geacht kunnen worden hun

werkzaamheden uit te kunnen blijven oefenen. Znlang dat nog niet volledig mogelijk is zal geprobeerd

moeten worden om door middel van een adequate loopbaanbegeleiding vroegtijdige uitval zoveel

mogelijk te voorkomen.
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Aandacht voor de oudere werknemer is overigens niet alleen vanuit een aöeidsongeschiktheids-

invalshoek van belang, maar ook noodzakelijk in het licht van de toekomstige demografische

ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening). Wil de vleessector ook in de toekomst over voldoende

personeel kunnen beschikken, dan kan men zich niet permitteren de ouder wordende werknemer uit

de sector te laten verdwijnen.

proefprojecten

In dit rapport is op basis van een probleemanalyse en een inventarisatie en evaluatie van ervaringen

met vezuimbestrijdingsactiviteiten een voorstel gedaan voor een serie proeforojecten in de vleessector.

Hierbij is aangesloten bij de op het NIPG/INO ontwikkelde stapsgewijze aanpak (stappenplan).

Als vervolg op dit onderzoek zou de opzet in een beperkt aantal bedrijven moeten worden beproefd.

Voorgesteld wordt deze proefprojecten vanuit een centraal punt te coördineren. Dit punt zou tevens als

advies- en ondersteuningspunt voor de deelnemende bedrijven kunnen functioneren. Verder zou men

de aan de proefprojecten deelnemende bedrijven periodiek bij elkaar kumen laten komen om

ervaringen uit te wisselen. Hierbij zou extra aandacht besteed kunnen worden aan de eryaren

knelpunten en de wijze waaÍop men geprobeerd heeft deze op te lossen.

In ieder geval is het belangrijk de ervaringen die de bedrijven bij hun projecten opdoen zo goed

mogelijk vast te leggen. Op basis hiervan zouden voor de vleessector specifieke draaiboeken en

protocollen opgesteld kunnen worden. De proefprojecten zouden op deze wijze kunnen bijdragen aan

een bredere en systematischer aanpak van het ziekteverzuim in de vleessector.
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BIILAGE A: VERZUIMANALYSE

l. Inleiding

De verzuimanalyse heeft als doel meer inzicht krijgen in de volgende facetten van ziekteverzuim.

l. De aard van het ziekteverzuim. Hoe liggen het verzuimpercentage en de meldings-
frequentie en wat is het aandeel van het kort-, middellang en langdurend verzuim
hierin? Welk percentage van de verzekerden bereikt jaarlijks het einde van de
wachttijd? Wat is aandeel nulverzuimers en frequent verzuimers?

2. De lokatie van het verzuim. Welke bedrijfstypen'en welke teeftijdsgroepen vormen de
probleemgroepen en zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen?

3. De diasnoses van het ziekteverzuim. Hoe is het verzuim verdeeld over de hoofd-
diagnosegroepen, hoe vaak worden (mogelijk) beroepsspecifieke diagnoses gesteld en
hoe vaak wordt verzuimd wegens bedrijfsongevallen.

Telkens worden aard, lokatie en diagnoses zoveel mogelijk gecombineerd verwerkt. Detaillering
houdt echter op wanneer de aantallen te klein worden voor het trekken van zinvolle conclusies.

Bij de Samenwerking worden de volgende bedrijfstypen onderscheiden:
1. Slagerijen
2. Slagerijen met filialen
3. Voorverpakkingsbedrijven
4. Vleeswarenindustrie met slachting
5. Vleeswarenindustrie zonder slachting
6. Slachterij met export
7. Slachtproduktenhandel
8. Noodslachterij
9. Snackindustrie
10. Groothandel
11. Loonslagers/slachtersbedrijven
12. Uitbenerij
13. Slagersinkoopvereniging
14. Vleesproduktenverwerking
15. Vleesrokerij
16. Pluimveeslachterijen
17. Poeliersbedrijf met slachterij
18. Poeliersbedrijf met groothandel
19. Vleesconserven fabriek en handel
20. Grossierderij slagerij artikelen e.d.
21. Vetsmelterij
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Voor dc analyse wordt gebruik gernaa.Iit van gegevens die door de Samenwerking geregistreerd
zijn.

Ook uitsplitsing naar funclie zou zeer zinvol zijn. maar dit gegeven is tot nu toe voor slechts een
deel van de verzckerdcn bckend en nog niet bruikbaar. In de toekomst zal deze analyse echter
wel mogelijk zi.ln.

2, Hct verkrop van het ziekteverzuim vmil 1972

In tabel A.l wordcn het risicopercentage. en het aantal ziekmeldingen per 100 werknemers
vanaf 1972 weergegeven voor de omslagleden van alle bedrijfsverenigingen te zamen en voor
bedrijfsvereniging de Samenwerkirtg (BV 16). Deze cijfers zijn aÍIiomstig uit de zogenaamde
Stand Ziekcngcldverzekering. een uitgave van de Sociale Verzekeringsraad waarin de
uitkeringsgcgevcns van allc bedlijfsverenigingen worden samengevat (Sociale Verzekeringsraad
1972 llm l99l). De:c cijJbrs kuttnett iets ttfu'ijken ron cle cijl'ers zoals gepubliceerd in de jaar-
verslag,etr vtttt de Suttrctrn'erkitr,q.
Gckozcn is v«ror wccrslvc v:rn hct aantal z-ickmcldingen in plaats van het aantal toekenningen,
omdal dc ondcrlirtgc vcrgcli.ikbaarhcid van hcl ccrste cijl'er betcr is. Dit vanwege verschillen in
het aantal wrclrtdrrgcn pr bcdri.jl.svcrcniging.

Uit de tabcl bli.ikt drt hct risicopcrccntagc vun de vleesscctor over de gehele periode hoger dan
het gerniddcldc ligt. Hct ve$chil is rclatief klein in de periode vn 1972 tot en met 1977.De
laatstevierjaar. l9tlSlotcnrnct l99l.ligthetvcrzuimbijdcSamenwerkinganderhalf tottwee
procentpunlen lxrven het gemiddelde.
Tussen 1972 cn 1990 is hct vezuim in dc vlcessector in het totaal met 3.4 procentpunt gestegen
van7.29c tot 10.67c. Tusscn 1972 en 1979 is het verzuim geleidelijk gestegen, tussen 1979 en
1987 heclt lichtc daling plaatsgcvonden. cn vanaf 1988 is het verzuim weer vrij sterk gestegen.
In l99l is cchtcr oprricuw sprakc van ccn gclingc daling (van l0.l7o naar 9.87a).

Ook hct aantaI z-ickrncldingcn is in dc vlcessector hoger dan gemiddeld. In de periode 1972 tot
l98l kwarncn cr bij tlc Samcnwcrking 40 tot 50 meer ziekmeldingen per 100 werknemers
binnen dan gcmiddcld bi.i dc bcdrijÍ.sverenigingen. Vanaf 1982 is het verschil kleiner ten gevolge
van een daling van hct arntal ziekmeldingcn bij de Samenwerking: 20 tot 30 meer meldingen
dan gemiddcld.
Het aantal zickrncldingcn pcr 100 wcrknemers varieert in de beschreven periode tussen de 160

en225. Hct aunlll mcldingen stiigt tussen 19'12 en 1978 van 160 tot 225 en zalit dan tot 178 in
1987. In 1990 ligt hct aarrtal zickrneldingen op 182 per 100 werknemers.

Het risic«rpcrccntage wordt als volgt gedcfinieerd: het aantal uit]ieringsdagen. gedeeld
door het aantal vcrzekcrde dagen. vermenigvuldigd met 1007o.
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Tabel A.l Risicopercentage en aantrl ziekmeldingen per 100 werknemers
bedrijfsverenigingen tezamen en bij de Samenwerking (BV 16) van
1991.

bij alle
1972 tlm

Risicopercentage

Tofaal BV 16

Ziekmeldingen per 100
werknemers

Totaal BV 16

r972
1973
t974
1975
t976
t977
1978
1979
1980
l98l
t982
r983
1984
1985

1986
1987

1988
1989
1990
l99l

7,2
7,9
8í
8.4
9,0
9,2
9,7
9,8
9.6
9,4
9.4
9,5
9,4
9,t
9.2'
8.6
9,5
9.6
10,1

9,8

r30
136

150
t47
146
165

t75
163

t6
r57
155

158

r65
r57
155

154
t54
r60
t57

160
t77
203
189

200
2U
225
214
213
202
184

189

188

183

l8l
178

188

175
t82

7,0
7,3
7,9
7,9
7,9
8.7

8.7
8,5

8,5

80
7.8
8.2
8,3

7,5
7.4
7.5

7,6
7,9
8.2
8.2

Volgens de gegevens van de SVr bedraagt het risicopercentage in 1986 7,7Vo. Gezien het
verloop van het verzuim lijkt het steÍk daarvan afwijkende cijfer uit het jaarverslag van de
Samenwerking van 1986 (9,2Vo) echter betrouwbaarder.

De gegevens over het aantal ziekmeldingen per 100 werknemers in l99l waren op het
moment waarop het rapport geschreven werd nog niet beschikbaar.
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In figuur A.l wordt de onnvikkeling van het risicopercentage van de vleessector vergeleken met
dat van de Bouw (BV 3), de Metaalnijverheid (BV ll), en de Voeding (BV 17). Hieruit kan
worden opgemaakt dat het risicopercentage in de vleessector, datin 1972 ongeveer op hetzelfde
niveau lag als in de Metaalnijverheid en de Voeding, langzamerhand naar het niveau van de
Bouw is toegegroeid. In l972lag het risicopercentage in de vleessecto nog ruim 3Vo onder t:r;t
percentage van de Bouw. In 1990 lag het risicopercentage van de vleessector nog net onder dat
van de Bonw (0,37o), maar in l99l zelfs net iets daar tx:.ven (02%\.
Het risicopercentage in de Voeding heeft alleen in de periode tussen 1977 en 1980 hoger
gelegen dan in de vleessector. De verschillen tussen &za twe* soctoÍen zdn tussen 1972 en l98/*
steeds binnen de marge van I procent gebleven. De laatste jaren is het verschil wat toegenomen
en ligt het tussen de I en 2 procent.
Ook het verschil met het risicopercentage van de Metaalnijverheid is in de loop der jaren wat
groter geworden. Tussen 1972 en 1977 was slechts sprake van kleine verschillen (enkele tienden
van een procen$ tussen de beide sectoren. Eind jaren zeventig, begin jaÍen tachtig was dit
venchil iets groter, namelijk tussen 0,5 en 1,0 pÍocent. Sinds 1983 is het verschil niet meer
onder de I prrocent geweest. De jaren 1985 en 1986 vormen uitschieters met een verschil van
meer dan 2 procent.

Figuur A.l Risicopercentage bij de bedrijfsverenigingen voor de Bouw (BV 3), de
Metaalnijverheid (BV I l), de Voeding (BV 17) en bd de Samenwerking (BV
16) van 1972 tlm 1991.

t976 r9t0 l9t4 l9tt

+bvl6 lvlees; *bv3 (bouw) Xbvtt (metarlnijv) ltvtT (voeding)
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In figuur A.2 wordt de onnrikkeling van het aantal ziekmeldingen per 100 werknemers bij de

verschillende bedrijfsvercnigingen weeÍgegeven. Hieruit kan worden opgemaakt dat over de

gehele periode (1972 tot en met l99l) het aantal ziekmeldingen in de vleessector het hoogst

heeft gelegen.

Het aantal ziekmeldingen per 100 werlnemers ligt in de bouw gemiddeld 30 tot veertig lager

dan in de vleessector. Alleen eind jaren zeventig, begin jaren tachtig was sprake van een groter

verschil tussen deze twee sectoren (40 tot 60 meldingen meer per 100 werknemers).

Het verschil met de Metaalnijverheid is over de gehele periode tamelijk constant, namelijk 20

tot 35 meldingen meer per 100 werknemers. Uitzonderingen voÍrnen de jaren 1972 en 1989

waarin slechts sprake is van 7 en 6 meldingen meer.
In vergetijking met de Voeding liggen de verschillen in de jaren tachtig (10 tot 30 meldingen
hoger) duidelijk tager dan in de jaren zeventig (30 tot 60 meldingen hoger). Alleen 1988 vormt
uit dit oogpunt een uitzondering (39 meldingen meer).

Figuur A.2 Aantal ziekmeldingen per 100 werknemers bij de bedrijfsverenigingen voor de

Bouw (BV 3), de Metraalnijverheid (BV 1l), de Voeding (BV 17) en bij de

Samenwerking (BV 16) van 1972 tlm 1991.

100
1972 t976 1980 r 988 r99t

-bvl6 (vlces) *bv3 (bouw) Xbvll (metttlnijv) *Uvt7 (vocding)
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In tabel A.2 worden over de periode 1985 ím l99l het risicopercentage en het aanral
ziekmeldingen per 100 werknemers weergegeven voor de beide risicogroepen die de
bedrijfsvereniging onderscheid. Het verzuim van de werknemers uit de risicogroep'slagers' ligt
over de gehele periode aanzienlijk lager (circa 3.5 à 4 pÍocent) dan het verzuim onder de
werknemers in de groep 'overige bedrijven'. Ook het aantal ziekmeldingen (per 100
werknemers) ligt bij de risicogroep 'slagers' steeds beduidend onder (E0 à 90 meldingen) dat van
de groep'overige bedrijven'.

Tabel4.2 Risicopercentage en aantal ziekmeldingen per 100 werknemen bij de
risicogroep 'slagers' en de groep 'overige bedrijven' van 1985 tlm 1991.

Risicopercentage

slagers ovenge

Ziekmeldingen per 100
werknemers

slagers overige

1985

1986
1987

1988
1989
1990
t99t'

7.25
6.88
6.75
6.95
7,28
8,14
8.30

I l.l3
10.50
10.57
I1.04
I r.6l
l1,87
11.20

t2t
t2l
il8
n7
t2t
t23
ll0

202
r97
t97
200
2U
2t2
180

3. Verzuim naar leeftijd en geslacht

In tabel A.3 wordt de leeftijdsverdeling van de verzekerdenpopulatie van de Samenwerking en
van de totale Nederlandse beroepsbevolking weergegeven voor mannen en vrouwen. In
vergelijking met de Nederlandse beroepsbevolking is de werknemerspopulatie van de
Samenwerking relatief jong: slechts 207o van de mannen en ïVo van de vrouwen is 45 jaar of
ouder. In de totale Nederlandse beroepsbevolking is dit respectievelijk 264o en l9Vo. Van de
vrouwen is meer dan de helft (561o) jonger dan 25 jaar. terwijl dit gemiddeld in Nederland
slechts 27lo is. Van de mannen verzekerd bij de Samenwerking is 59Vo jonger dan 35 jaar; in
de Nederlandse beroepsbevolking 467o (CBS 1989).

De gegevens over l99l zijn nog voorlopige cijfers. De definitieve cijfers waren op het
moment waaÍop het rapport geschreven werd nog niet beschikbaar.
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Tabel A.3 Aantal verzekerde mensjaren bij de Samenwerking naar leeftijd en geslacht,
gemiddeld over 1988, 1989 en 1990 (tussen haakjes de percentages) en over de
Nederlandse beroepsbevolking in 1988.

Leeftijd Mannen Vrouwcn Totaal

DE SAMENWERKING

14-24 jaar

25-34 jaar

3544 jaar
45-54 jarrr

55-64 jaar
Onbekend

Totaal

14-24 jaar
25-34 jaar
3544 jaar
45-54 jaar

55-64 jaar

ToÍaal

7509 (25,9)
9610 (33,1)
sgu (20,6)
4124 (14,2)
1733 ( 6,0)
38 ( 0,1)

28998 (69.3)

(17,4)
(29.0\
(27.6)
(18.1)
( 7,8)

7266 (56í)
3160 (24,5)
1376 (10,7)
860 ( 6,7)
203 ( 1,6)
e ( 0,1)

12874 (30.7)

598
6l
541

315
108

(26,9)
(29,7)
(24.3)
(t4,2)
( 4,e)

(37,0)

1477s (3s,3)
t2770 (30,5)
73ffi (t7.6)
4985 (11,9)
1936 ( 4,6)

47 ( 0,1)

41872 (100.0)

t26t (20,9)
1767 (29.3)
ls9s (26,4)
1004 (16,7)
406 ( 6,7)

ffi32 (100,0)

NEDERLANDSE BEROEPSBEVOLKING 1988 (aantallen x 1.000)

63
I 106

1054

689
298

3809 (63,0) 2223

Het verzuimpercentage. en de meldingsfrequentie*' voor mannen en vrouwen zijn voor de
jaren 1988, 1989 en 1990 (afzonderlijk cn gemiddeld) weergegeven in tabel A.4.
Zowel bij mannen als bij wouwen stijgt globaal gezien het verzuimpercentage met de leeftijd.
In beide groepen laat de meldingsfrequentie een omgekeerd beeld zien. Deze is het hoogste bij
de 15 tot 24 jarigen en het laagste in de oudste leeftijdsgroep. Dit betekent dat de verzuimduur
toeneemt met het stijgen van de leeftijd. Dit is in overeenstemming met het landelijke beeld
(Klein Hesseling & Reuling 1990).

Het verzuimpercentage wordt als volgt gedefinieerd: het aantal ziektedagen (kalenderda-
gen), gedeeld door het aantal verzekerde dagen vermenigvuldigd met een factor
(365260)*1007o

Het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer.
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Tabel A.4 Meldingsftequentie en verzuimpeÍcentage naar leeftijd en geslacht voor de totale
vleessectq, vmr 1988, 1989 en 1990.

LeeftiÍf

Meldingsfrequentie

Man Vrouw Totaal

Verzuimpercentage

Ivtan Vrouw Totaal

1988

14-24 jaar

25-?4 jaar

3544 jaar
45-54 jaar

55-64 jaar

Totaal

1989

14-24 jaar

25-34 jaar

3544 jaar
45-54 jaar

55-64 jaar

Toaal

1990

14-24 jaar

25-34 jaar

354a jaar

45-54 jaar

55-64 jaar

8,9
8,8
9,0

11,3

l0,l

9,3

2A3 2,U
1,84 1,58

1,32 1,23

1,08 t,t4
0,82 0,86 .

1,72 1,76

2,36
1,80

1,36
I,l0
0,74

t,69

2,52
1,97

t,47
r,l8
0.74

2,4
1,87

1,38

t,t2
0,77

1,74

2,19
r,62
1,41

1,20

0,9s

1,98

2,35
1,70

rA7
1,35

0.96

2,19

LA
t,37
1,23

0,92

l,9l

2,?5
1,78

1,30
1,09

0,82

1,73

2,?3
1,76
1,37

t,t2
0,76

1,78

2,4
1,90
rA7
t,2t
0,76

1,87

2,32
r,8l
1,38

l,l4
0,78

t,79

8,6
9,0
9,6

I1,3
10,3

9A

9A
to,2
10,9

12,6
10,1

10,5

9,0
9A
9,8

ll,7
t0,7

9,7

9,3
12,8
11,6
14,2
10,0

10,7

9,8
12,9

13,3

14,2
14,8

11,8

11,5

14A
13,2
16,2
17,0

12,8

10,2
L3A
12,7
14,9
t3,9

11,8

9,1

9,8
9,5

11,8

10,1

9,7

o,
9,9

t0,2
l l,8
10,8

10,1

10,5

11,3

11,3

13,2

10,9

tl,2

9,6
10,3
10,4

12,3

10,6

10,4

Totaal 1,81 2,N

GEMIDDELD OVER 1988, 1989 EN 1990

14-24 jaar

25-34 jau
3544 jartr

45-54 jazr
55-il jaar

Totaal
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ÉIet verzuimpercentage van de wouwen ligt in de periode 1988 tot 1990 gemiddeld ruim nvee
procentpunten hoger dan dat van de mannen: gemiddeld ll,87o bii de wouwen en 9,77o bij de
mannen. Binnen alle leeftijdsgroepen is het verzuimpercentage van de vrouwen hoger dan van
de mannen. Het verschil is met gemiddeld | 27o het kleinst bij de wertnemers jonger dn 25 jarlr
(de leeftijdsgroep waaóinnen ruim de helft van de wouwen valt) en met4§Vo het grmtst bij de
25 tot ?4 jarigen (een leeftijdsgroep waarbij verzuim wegens zwangerschap waarschijnlijk een
grote rol speelt).
Bij de mannen boven de 45 jw vindt een relatief sterte stijging van het verzuimpercentage ten
opzichte van de jongere leeftijdsgroepen plaats. Bij de (kleine) groep mannen ouder dan 55 jaar
daalt het verzuimpercentrage weer.
Bij de wouwen komt de stijging in het verzuimpercentage met de leeftijrt tijdeliÈ tot stilstand
in de leeftijttsgroep van 35 tot 44 jaar; daama stijgt het peÍcentage weer.

De meldingsfrequentie is bij de wouwen gemiddeld iets hoger dan bij de mannen (1,9 venus 1,7
meldingen per verzekerde werknemer per jaaÍ). riy'anneer men echter naar de meldingsfrequentie
per leeftijdsgroep kijkt, valt op dat de wouwen tot 35 jaar een lagere meldingsfrequentie hebben
dan de mannen in die leeftijdsgroep. In de leeftijdsgroep van 35 tot 44 jazr is de meldingsfre-
quentie voor beide geslachten gelijk en alleen de (kleine) groep wourven boven de 45 jaar heeft
een iets hogere meldingsfrequentie dan de mannen. Het feit dat desondanks de totale
meldingsfrequentie van de wouwen hoger is dan van de mannen, wordt veroorzaakt door het
relatief hoge aandeel van jongere leeftijdsgroepen bij de wouwen (die een naar verhouding hoge
meldin gsfrequentie hebben).
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4. Verzuim per bedrijfstype

In de administratie van de bedrijfsvereniging worden 2l bedrijfstypen onderscheiden. In deze
verzuimanalyses zijn een aantal sectoren samengevoegd, waardoor 13 bedrijfstypen ontstaan en
een Íestcategorie "overigen". In cabel A.5 wordt per bedrijfstype het aantal verzekerde mensjaren
en het percentage mannen in 1990 weergegeven. Het percentage mannen is geschat op basis van
het totaal aantal personen dat in dat jaar gedurende enige tijd ingeschreven stond bij de
bedrijfsvereniging. Volgens deze berekening bestaat de verzekerde populatie in 1990 voor bijna
tweederde uit mannen (64Vo) en voor ruim éénderde uit wouwen (367o\.

Tabel 4.5 Opbouw van de verzekerdenpopulatie naar bedrijfstype en geslacht in 1990

Bedrijfstype Aantal verzekerde
mensjaren

Percentage
1o mannen

l.
)
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

Slagerijen
Slagerijen met filialen
Vleeswarenindustrie met slachting
Vleeswarenindustrie zonder slachting'
Stachterijen"
S lac htproduktenhandel
Snackindustrie
Groothandel
Loonslagers en loonslachtersbedrijven
Voorverpakkin g sbedrij ven
Uitbenerijen
Pluimveeslachterijen
Poeliersbedrijven
Overigen."

Toteel

9985
3098
3222
4761
4527

843
l69l
4551

815
375

2095
4876
892
976

42707

23,4
7,3
7,5

I I,l
10,6
2,0
4,0

10,7

1,9

0,9
4,9

I1,4
2,r
2,3

100,0

39

36
79
74
87
74
49
83

94
65
88
«
61

73

@

Het verloop van het aantal verzekerden per bedrijfstype in de periode 1984 tot en met 1990, met
daaÍbij voor de laatste drie jaren ook het percentage mannen, wordt weergegeven in tabel A.6.

Inclusief Vleesproduktenverwerking, Vleesrokerijen en Vleesconserven

Inclusief Noodslachterij

Naast een restcategorie van niet onder te brengen verzekerden, bevat deze categorie de

Slagersinkoopvereniging, Grossierderij slagerij artikelen en Vetsmelterij
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Uit deze tabel wordt duidelijk dat het aantal verzekerden geleidelijk is toegenomen: van ruim
36.000 in 1984 tot bijna 43.000 verzekerde mensjaren in 1990.
De detailhandel, bestaande uit de bedrijístypen slagerijen en slagerijen met filialen, voÍÍnen
tezamen 3l%o van de verzekerde populatie. Het percentage wouwen \{rerkzaam in de detailhandel
ligt veel hoger dan het gemiddelde in de vleessector. Uit tabel A.6 blijkt dat de het aantal
verzekerde werknemers bij slagerijen sinds l9&4 gestegen en bij de slagerijen met filialen
gedaald is. Dit laacte heeft ondermeer te maken met een verschuiving van de verkoop bij de
slagerijen met filialen naar de slagerijen binnen een supermarkL Het personeel van deze
slagerijafdelingen valt onder een andere bedrijfwereniging.

Ongeveer lllo van de verzekerden is werkzaam in de grmthandel. In deze sector werken relatief
veel mannen (83?o).

De overige 58% van de verzekerden is werkzaam in de industriëte bedrijven. Binnen de
industriële sector hebben de slachterijen, de vleeswarenindustrie en de pluimveeslachteripn de
meeste werknemers. In de pluimveeslachterijen, bij de poeliers en in de vmrverpakkingsbedrij-
ven ligt het aandeel wouwen ongeveer op het gemiddelde vom de bedrijfstak. In de overige
industriële bedrijfstypen is het percentage mannen relatief hoog, uitgezonderd in de snackindus-
trie waar relatief veel wouwen werten.
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ln de tabellen 4.7 en A.8 zijn het verzuimpercentage en de meldingsfiequentie w@rgegeven van
1984 tot 1990 over de 13 verschillende bedrijfstypen.
De verzuimpercentages vallen geheel volgens veÍwachting hoger uit dan de risicopercentages uit
de jaarverslagen (zie tabel A.l). Omdat in het verzuimpercentage ook de wachtdagen worden
meegeteld liggen deze percentages wat hoger.
Wanneer het verzuimpercentage van een bedrijfstype twee procenpunten hoger is dan
gemiddelde van dat jaar en de meldingsfrequentie 0,5 hoger dan gemiddeld, zijn deze getallen
vet gedrukt weergegeven'.
In 1984 ligt het totale ziekteverzuimpercentage op ongeveer LO%o, waama het daalt tot9Alo in
1987. Vanaf 1987 stijgt het verzuim en 1989 ligt het verzuim met l07o weer op het niveau van
1984. In 1990 heeft een relatief sterke stijging van één pÍocentpunt plaatsgevonden, waarm@ het
verzuim op l17o komt.
De sterke stijging in 1990 is terug te vinden in bijna alle bedrijfstypen, uitgezonderd bij de
slagerijen met filialen, de vleeswarenindustrie zonder slachting, de voorverpakkingsbedrijven en
de poeliers.

De ziekmeldingsfrequentie is in de periode 1984 tot 1990 wij strbiel gebleven: gemiddeld 1,7

tot 1,8 ziekmeldingen per verzekerde mensjaar.

In elk van de weergegeven jaren hebben de slagerijen zonder filialen het laagste verzuimpercen-
tage. In 1990 heeft echter een stijging van één procentpunt plaatsgevonden. Het verzuim van de
slagerijen met filialen ligt telkens twee tot drie procentpunten hoger dan dat van de slagerijen
zonder filialen, maar blijft nog onder het gemiddelde van de vleessector. In beide bedrijfstypen
ligt de meldingsfrequentie onder het gemiddelde. Bij de slagerijen zonder filialen is de meldings-
frequentie gemiddeld slechts ruim één melding per persoon per jaaÍ. Mogelijk is hier echter
sprake van onderrapportage aan de bedrijfsvereniging van het kortdurende verzuim.

Het verzuimpercentage in de vleeswarenindustrie zonder slachting ligt in de beschreven periode
rond het gemiddelde van de totale vleessector, terwijl in de bedrijven met slachting het verzuim
sinds 1985 steeds anderhalf tot tweeënhalf procent hoger ligt dan het gemiddelde. In 1984 lag
het verzuimpercenÍage in de bedrijven met slachting ruim 5Vo boven het gemiddelde.
De meldingsfrequentie ligt in de bedrijven zonder slachting telkens iets onder het gemiddelde
van de vleessector, tenvijl het aantal ziekmeldingen in de bedrijven met slachting elk jaar relatief
ver boven het sectorgemiddelde ligt.

Over de jaren heen komen de slachterijen, de slachtproduktenhandel en de loonbedrijven het
meest ongunstig naaÍ vornen. In deze bedrijfstypen ligt het verzuimpercentage bijna elk jaar
minstens twee procentpunten boven het gemiddelde van de vleessector. Binnen de slachtproduk-
tenhandel is het verzuim in 1990 opvallend sterk gestegen: 3,4 procentpunt.
De meldingsfrequentie laat bij genoemde bedrijven eenzelfde beeld zien.

Deze grenswaarden zijn willekeurig tot stand gekomen.



TNO rapport

NIPG 92.077 70

o€
o
È
E
e
3
o
èo

8

o
(»

()
o
N
C)E
(!

E
C)

d
«t
-ó
3
o
()
!
()
E
6

O\O
dO

€O\Oölï6r\-O\C.|ïÉGlO
È- o t\t o ?) ra (\t - (') C) ra (") o\ É

ÉÉÉlÈ-Èl-lt

€\ornd ra ï \o È è| È o\\oo\(r} o\\o
\o o\ È o èl cl o o èl - Gl É oo ra o\q\

ÈÈli--l-i-

r- €(\l - (.) N o\ ra t\ o.l o (\l o\ r\ r\ tr)
\O6ÈO\61 alO\O\t-,a€è|Gl 6öl O\O\

É rl Fl Fa t-l t-{ 
-

F- É € € (\l rao\ § öl (A CO r-o\ l\ Í \o
\O6Fr O\ È É)O\d)È O\ ÉOÉ É or\oo

F,lÈFadÈÈÈ

\f, É \c ro g\ o\ rö o\ la s o\ c.) s c4 rn öl
\O O\ É O\ èl N O\ CIO t-{ O\ O\ É O\ $ O\ g\

t-( È !-( t-{ à i

§ o t @ \c o\ o\ a- o cn r+ öt 6t r<t
\O O\ al @ ti È O O\ O\ È O È èl Or-lt-lÈ-rÈÈr{t\

o{ €" .t -í: q. €- o{ oo" e- \o- \o. q. @. Í, q -q
\O€laO\ ï t.)Q@ Gl t-r È F( OO\ ol\or\È F(r-l< r-{ ÈrrtÈ(\

O\ O\

P
èo=
1L

ËE q EE* b 6

ËËË Ë 6E ,g Ë,
e;;=ËË"ËË-Ë EË

,g,AE E.ËEÉËËÉ'ËE *.A ËE.

§§§§§§ËE§§ËÉËE §E

€
@

rn
@

o\o\

S
t6
o\

C!

()È
>r
a

k
0:»

-ó
6)
o.
0)
è0(!

0)o
L
9t

N
Lo

\
6)
,ö
((t
F



TNO ropport

NIPG 92.077 7I

(\l \o í) o\ (') (') É r\ (') o\ o\ to \o \o €
-ÈGl-GlC{èlÈ èlÉ e{Ci.ÈO È

-€öl€GlOOrtí)€l\-Qrrl @
ÈÈ(\ÈèlèlölÈGaia{NÈO É

o rr) Gl € o o o\ o\ \o o\ts v)- o\ c-
ÈÈèlÈöl(\lrrÈÉe{e{Nd È

O rn (.i O\ èl Gl ol\ rn N 0o la O rr} r- t,,-
ÈÉGl-è{a{È*alÈ(\l(\-È

- \cl rlO\ É) (\toorn èt r- ÉrO§ - fr
É 

- è{ d è{ è.1 - - 
(\ È e:l öl È (\i d

o \o = o\ ra È o r.) r\ o\ ca c! \o r- r\
È È (\l d è-a öl(\ d 

- 
É C{ èl -(\l 

d

-rO6-trc4-r.}OFï-€- ó
È Éè{(\ èl (\a(\l-ö|È(\aèl-t È

iË
=«rÉBZ o

EÏë E E€à tr

EE§ E Së ,3
-É-èo()
EEE =ËË"EE *Ë

FFËËËÉ=ËËEeËËË §

o\

o\
@

@€

r-€

\o€

rnÉ

.{.€

oo\
o\

$É
6

(g

C:»À
>r
a

Ë
(:»
.o
(:)
È.
()

o
q
6)
È
U)
èo

E
(l)

€

3
GI
t<



TNO rapport

NIPG 92.077 .,,,

Ook de uitbenerijen hebben een hoog verzuimpercentage, met name de afgetopen vier jaren. De
meldingsfiequentie is over de hele periode reluief hoog geweest en is sinds 1987 het hmgste
van alle sectoren.

De snackindusrie heeft van 1984 tot 1989 een verzuimpercentage dat iets boven het gemiddelde
ligt. In 1990 heeft een relatief sterke stijging van ruim twee procentpunten plaatsgevonden.
Mogelijk hangt deze stijgrng deels samen met het overgaan van een aantal snackbedrijven naaÍ
een andere bedrijfsvereniging: het aantal verzekerden in de snackindustrie ligt in 1990 l8?olager
dan in 1989 (zie tabel A.6)

Het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie in de groothandel liggen de laatste jaren rond
het gemiddelde, terwijl beide verzuimmaten daarvoor nog iets lager tagen.

In de pluimveeslachterijen is het verzuimpercentage elk jaar één tot twee procentpunten hoger
dan het sectorgemiddelde. Ook de meldingsfrequentie ligt elk jaar boven het gemiddelde.
De poeliers vertonen sinds 1986 een relatief gunstig beeld: zowel het verzuimpercentage als de
meldingsfrequentie liggen onder het gemiddelde.

Nulverzuimers en frequent verzuimers

In tabel A.9 wordt per bedrijfstype het relatieve aandeel van degenen die geen enkele keer
verzuimd hebben (de nulverzuimers) en degenen die vijf of meer keer verzuimd hebben (de
frequent verzuimers) ten opzichte van het totaal aantrl ingeschreven werknemers' weergegeven.
Het betreft het gemiddelde over de jaren 1988, 1989 en 1990. Het beste beeld zou verkregen
worden wanneer voor elk jaar alleen degenen in de berekening betrokken zouden worden, die
gedurende het hele kalenderjaar bij dezelfde werkgever in dienst zijn. Dit was echÍer niet
mogelijk. Doordat nu elke persoon die gedurende enige tijd verzekerd was wordt meegeteld,
wordt een overschatting gekregen van het aandeel nulverzuimers en een onderschatting van het
aandeel frequent verzuimers. Naarmate men een kleiner deel van een kalenderjaar in de sector
werkzaam is, wordt de kans immers groter dat men zich geen enkele keer ziek meldt. Gezien het
grote aantal ingeschrevenen ten opzichte van het aantal verzekerde mensjaren", wat ondermeer
een indicatie kan zijn van sen hoog personeelsverloop, wordt verwacht dat het beeld ernstig
veÍtekend wordt. Aan deze cijfers kan daarom geen absolute waarde worden gehecht, maar
kunnen uisluitend gebruikt worden voor een onderlinge vergelijking van de verschillende
bedrijfstypen en van mannen en vrouwen. Hierbij moet echter de aanname gemaakt worden dat
het verloop ongeveer gelijk is binnen de verschillende bedrijfstypen en onder mannen en
wouwen.

Het betreft alle personen die in een kalenderjaar gedurende enige tijd ingeschreven waren.

In 1990 stonden bij de Samenwerking in het totaal 70253 personen ingeschreven, terwijl
het aantal verzekerde mensjaren slechts 42707 was.
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In tabel A.9 worden de bedrijven met een nulverzuim van l0 procentpmten boven of onder het
gemiddelde, en een frequent verzuim van drie pnocenpunten hven of twee procentpunten onder
het gemiddelde, vetgedrukt weergegeven'.

Tabel4.9 Relatieve aandeel van nulverzuimers en frequent ve,tzuimers per bedrijfstype,
bij mannen en wouwen, gemiddeld over 1988, 1989 en 1990.

Nulverzuimers Frequent
verzuimers

mannen vïouwen mannen vrouwen

Slagerijen
Slagerijen met filialen
Vleeswarenind. met slacht
Vleeswarenind. zonder slacht
Slachterijen
S lachtproduktenhandel
Snackindustrie
Groothandel
Loonslac htens/sla gers
Vmrverpakkin gsbedrij ven
Uitbenerijen
Pluimveeslachterijen
Poeliers

Totaal

6314

57,8
4il.r7

49,8
4015

45,0
47,6
46,8
40,12

48,2
3t19
47,7
55,7

50.4

57,7
5616

M,6
50,1
43,0
43,0
37,6
4212

I

45,2
53,9
44,2
5t,6

s3,7

0'5
0r7

6r7
4,5
5,9
4,0
2,8
3,1
6,0
3,5
6,5
4A
1,9

3,7

0,9
1,5

616

5'9
616

5,6
5,5
3,5

5,t
3,1
5't
2,7

2,8

Het aantal vrurwen werkzaam binnen dit bedrijfstype is te klein voor een zinvolle weeÍgave ven het betrcffende

PeÍcentage.

Uit tabel 4.9 is af te lezen dat binnen de slagerijen (met en zonder filialen) en de poelien het
aandeel nulverzuimers onder de mannen en de wouwen relatief hmg is. Bij de vleeswarenindus-
trie met slachting, de slachterijen, de loonbedrijven en uitbenerijen komen weinig nulverzuimers
voor bd de mannen. De slachterijen, slachtproduktenhandel, snackindustrie en groothandel
hebben relatief weinig wouwelijke nulverzuimers.
Het aandeel frequent verzuimers is laag bij de werknemers in de slagerijen (met en zonder
filialen), met name bij de mannen. Een relatief hmg frequent verzuim is te vinden in de
vleeswarenindusEie met slachting (mannen en vrouwen), en bij de wouwen in de vleeswarenin-
dustrie zonder slachting, de slachterijen, de voorverpakkingsbedrijven en de pluimveeslachterijen.

De keuze voor deze grenswaarden is willekernig lot stand gekomen.
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6. Verzuim naar duur

In tabel A.10 worden voor de jaren 1984 tot 1990 het verzuimpercentage en de meldingsfrequen-
tie weergegeven voor de totale vleessector, uitgesplitst naar verzuimduur.

Globaal wordt in de periode 1985 tot 1990 een kleine l07o van het totale vemuimpercentage
bepaald dmr het koÍdurende verzuim, dat wil zeggen het verzuim met een duur van één tot en
met zeven dagen. Deze verzuimen bedragen ruim 50% van het aantal ziekmeldingen. Het
middellange verzuim (één tot zes weken) vormt ongeverlr 30% van het totaal aantal ziektedagen,
en bijna 4O?o van het aantal ziekmeldingen. Het langdurige verzuim tenslotte beslaat ruim 607o
van toÍarl aantal verzuimdagen, terwijl dit slechts lOTo vut de ziekmeldingen betrefL
rrtry'anneer gekeken wmdt binnen het kortdurende verzuim (maximaal T dagen), dan blijkt dat iets
meer dan l9o van het totaal aantal verzuimde dagen veroorzaakt wordt door het één- en
tweedaagse verzuim. Deze verzuimen zijn echter verantwoordelijk voor 15 à207o van het totaal
aantal ziekmeldingen.
Het percentage kort en middellang verzuim is in de periode vanaf 1985, absoluut gezien, wijwel
onveranderd gebleven. De veranderingen in het totale verzuimpercentage zijn vooral terug te
vinden in het langdrnige verzuim (van 5.97o in 1985 tot7.llo in 1990).
In de meldingsfrequentie zijn weinig veranderingen zichtbaar binnen de beschreven periode. Er
is sprake van een verschuiving binnen het kortdurende verzuim, waarbij het één- en tweedaagse
verzuim is toegenomen en het verzuim met een duur van drie tot en met zeven dagen is
afgenomen. Daamaast is een kleine toename zichtbaar in het relatieve aandeel van de meldingen
die uitmonden in een langdurig verzuim ( > 42 dagen).



TNO rapport

NIPG 92.077 75

ÈOÈciinst\t\t\t\t\@
É-ÈÈÈl

O\f-@O\ÈO
ró rn rr) rn \o r-

O\O\O\OO\É
èl (\l 6l cA öl .n

r-oor-oor\o\o\o\o\o@r-
ooaooo

f-ln:ft-O\O
O\O\O\O\O\-

§§èa§§§(ao\ölrah-
O\€O\O\O\OVVVVV-

v

\O lr-) \O \O F- o.\
ÈÈÈtÈ-
ooóooo

§§§saèa§(JoèlÉÉO\f

B8e8cEvvvvvv

§§§§§§
co r- o\ (ft É (\l
O\O\@o\É6cotit)cncntnvvvvvv

§a§§§èa§(\l@Érn§cn
OOOOO\@cn (i ca cn èl èlvvvvvv

§§§s§se§§
lqqq-1v}
!ntfóölCf)È(n t.) cn rn ca cnvvvvvv

§§§§§§o.-1 vlq.q.\
r*r-r-r-ooo
rHiÈÈöl
vvvvvv

§§§èase§Cnrnrnï\f,tn
ll-
vvvvvv

.<f, rrr * o öl ölr\ l\ t-, r\ r\ r\ OO\@r\6€\o ra) rn r.) ró ra)

O\O\Orci€q ol c.r.q ÍI c.l
OOOOOO

rn\Of-.6O\O€€É€€o\O\ Or O\ Or O\ O\

Íl]
Fz
Írl

o
ÍrldI!(à
oz
oJ
Írl

cicö.tt$\O
ÉÈÈÈÉ<

Ho
FzÍ!
U
&t!À
à
N* gE»§S8
Ë .<,\ O\ O\ O\ O\ O\
-ÈÈÈ-dH

«l
§I

lt)
èo(!

ötst

o
èo
CI,1,
6lï6

o
èo(!

t-
(ft

0)
èo
CË
!
ö.1

(l)

c)
(§
o)

()

aog
ÉE
G,

(:)
6a

ào

èo

C)

t)
a

c)é
o
(É

o
6.:»

t,

8

I(r\

ra1
6o\

GI

I
E
(!t
«l

c»

(l)

6)r
U)
èo

!
()

(), 
Yo§§9
9.t 6
9c
'=8
N€
rD=>ë

o

C)
-o«lt-



TNO rapport

NIPG 92.077 76

In tabel A.1l wordt de duurverdeling van het verzuimpeÍcentage en de meldingsfrequentie
weergegeven voor de 13 bedrijfstypen, gemiddeld over 1988, 1989 en 1990.
De absolute hoogte van het verzuimpercentage wegens verzuim met een duur van één tot zeven
dagen is ongeveeÍ gelijk voor alle bedrijfstypen: circa 0,97o. Nleen de slagers zitten met 0,6?o
iets onder het gemiddelde, en de uitbenerijen met 1,37o iets boven het gemiddelde. De
verschillen in verzuimpercentage tussen de bedrijfstypen zijn hoofdzakelijk terug te vinden in het
middellange en lange verzuim. Het middellange verzuimpercentage is over de drie jaren
gemiddeld 3,07o. Het middellange verzuim bij de slachterijen, de vleeswarenindustrie met
slachting, de slachtproduktenhandel, de loonbedrijven en de uitbenerijen is minstens één
procenQunt hoger. Het langdurige verzuimpercentage is gemiddeld 63%. Aller;nde slachterijen,
de slachtptoduktenhandel en de pluimveeslachterijen hebben een langdurig verzuimpercentage
dat meer dan één procentpunt hoger ligt.
lily'anneer men kijkt naar het verzuim in de drie duurcategorieën als percentage ten opzichte van
het totale verzuim van het bedrijfstype, geeft dit het volgende beeld. In de detailhandel komt
relatief veel langdurig verzuim voor en relatief weinig middellang verzuim. In de vleeswarenin-
dustrie met slachting, de loonbedrijven en de uitbenerijen komt relatief veel middellang verzuim
voor en relatief wat minder langdurig verzuim. In de andere bedrijfstypen wijkt het aandeel van
de drie duurgroepen weinig af van het gemiddelde.
De meldingsfrequentie van het korte verzuim is binnen de periode 1988 tot 190 gemiddeld
0,92 per verzekerd mensjaar. De meldingsfrequentie is met 0,61 duidelijk lager bij de slagers
zonder filialen en met 1,39 duidelijk hoger dan gemiddeld bij de uitbenerijen.
Vergeleken met het gemiddelde hebben de slagers zonder filialen een lage meldingsfrequentie
van verzuim tussen één en zes weken, terwijl de vleeswarenindustrie met slachting, de
slachterijen, de slachtproduktenhandel. de lmnbedrijven, de uitbenerijen en de pluimveeslachte-
rijen duidelijk hoger dan het gemiddelde zitten. Hetzelfde beeld is zichtbaar voor de
meldingsfrequentie van langdurig verzuim, hoewel de afwijkingen van het gemiddelde absoluut
gezien klein zijn.

De omvang van het één - en tweedxagse verzuim ligt in de verschillende bedrijfstypen steeds
tussen de I en27o van het totral aantal verzuimde dagen, en rond de 20Vo van het totaal aantal
ziekmeldingen. Uitschieters voÍïnen de slachtproduktenhandel en de loonslachters/slagers met
verhoudingsgewijs weinig één - en tweedaagsverzuim (circa 167o vut de meldingen), en de
voorverpakkingsbedrijven met relatief veel verzuim van één à twee dagen (257o van de
meldingen).
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7.

7.1

Verzuim naar diagnosegroep

De hmfddiagnosegroepen

De analyse van het verzuim naar hoofddiagnosegÍoep heeft als doel een onderlinge vergelijking
te maken tussen de verschillende bedrijfstypen op de meest voorkomende diagnosehoofdgroepen.
Omdat bij verzuimen met een duur korter dan zes weken de diagnose soms onbekend is. zijn bij
de vergelijkingen tussen de bedrijfstypen alleen de ziektegevallen met een duur van zes weken
of langer behokken. Bij verzuimen van zes weken of langer heeft in alle gevallen contact
plaatsgevonden met een verzekeringsgeneeskundige, waarbij in nagenoeg alle gevallen een
diagnose gesteld is'. Alleen op deze manier is een onderlinge vergelijking tussen de verschillen-
de bedrijfstypen op zinvolle wijze uit te voeren.

In tabel ,{.12 wordt per bedrijfstype het gemiddeld aantal toekenningen op een negental
hoofddiagnosegoepen over de jaren 1988, 1989 en 1990 weergegeven per 1000 verzekerde
mensjaren. Dit geeft het risico op het "minstens zes weken ziek zijn met een bepaalde diagnose"
weer.
De onderscheiden negen hoofddiagnosegro€pen zijn: infectieziekten (l), nieuwvormingen (2),
psychische afwijkingen (5), de ademhalingswegen (8), de spijsverreringsorganen (9),
zwangerschap (ll), huidziekten (12), aandoeningen aan de bewegingsapparaat (13) en
venvondingen (17).
Daarnaast zijn in de categorie "overigen" de zeven restgroepen ondergebracht: endocriene
ziekten, ziekten van bloed en bloedbereidende organen, ziekten van zenuwstelsel en zintuigen,
ziekten van het circulatieapparaat, ziekten van het urogenitaal systeem, aangeboren afwijkingen
en de aandoeningen met onbekende diagnose. De redenen om deze diagnosegroepen bij elkaar
te voegen zijn dat ze relatief weinig voorkomen en er uit de literatuurstudie geen aanwijzingen
naaÍ voren gekomen zijn dat ze mogelijk beroepsgebonden zijn.

De verschillen in aantal toekenningen tussen de verschillende bedrijfstypen, moeten bij de weinig
voorkomende diagnosecategorieën voorzichtig qeihtemreteerd worden. Omdat het slechts weinig
gevallen betreft en de omvang van een aantal bedrijfstypen niet groot is, is de kans dat
verschillen slechts op toeval gebaseerd zijn groot. De tabellen zullen daarom ook niet beschreven
worden in termen als: "Het risico op infectieziekten in bedrijfstype a 3 keer zo hoog als in
bedrijfstype b"

In tabel 4.13 wordt het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie weergegeven in de negen
hoofdgroepen, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. Hier betreft het niet alleen de diagnoses van
degenen die zes weken of langer verzuimd hebben. maar alle gestelde diagnoses.
De tabellen A.l2 en A.13 worden gezamenlijk besproken.

In de praktijk wordt bij de Samenwerking iedereen al na drie weken gezien door een
verzekeringsgeneeskundige. Bij de meeste bedrijfsverenigingen vindt het eerste contact
pas na zes weken plaats.
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Tabel4.13 Verzuimpercentage en meldingsfrequentie naar leeftijd en geslacht voor de
belangrijkste diagnosegroepen voor de totale vleessector, gemiddeld over
1988, 1989 en 1990

Leeftijd
Meldingsfrequentie

Man Vrouw Totaal
Verzuimpercentage

Man Vrouw Totaal

1. INFECTTEZIEKTEN

14-24 jaar
25-34 jaar

354 jaar

45-54 jaar

55-64 jaar

ToÍael'

2. NIET'WVORMINGEN

0,2 0,2
0,1 0,2
0,1 0,1

0,1 0,1
0,2 0,1

0,2 0.2

0,05
0,03
0,u2
0,u2
0,03

0,ot

0,06
0,05
0,03
0,u2
0,01

0.04

0.002
0,00r
0,m2
0,m5
0,00s

0,m2

0.001
0,001
0,mr
0,004
0,005

0,002

0,06
0,04
0,03
0,42
0.4)

0.04

0,09
0,09
0,08
0.o7
0,04

0,08

0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

0,2

0,or
0,u
0,06
0,23
0,36

0,06

0,002
0,001
0,m4
0,008
0,m5

0,003

0,11
0,11
0,11
0,10
0,05

0,11

14-24 jaar

25-34 jaar

3544 jalr
45-54 jaar

55-64 jaar

J6raal

o,a 0,03
o,u) 0,v2
0,22 0.09
0,33 0,25
0.25 0.35

0,07 0,06

5. PSYCHISCHE AANDOENINGEN

14-24 jaar

25-34 jaar

3544 jaar

45-54 jaar

55-6a jaar

Totaal

0,06
0,08
0,07
0,07
0,04

0,47

0,7
1,2

1,4

1,7

t,2

1,1

1,4

2,r
2,4
2,6
2,1

1.8

1,1

t,4
t,6
1,8

1,3

1.4

' Van een aanÍal verzekerden is het geslacht of de leeftijd onbekend. Deze zijn niet opgenomen
in de leeftijdspecifieke cijfers, maar wel in de totalen.
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vervolg tabel A.l3

Leeftijd
Meldingsfrrequentie

N{an Vrouw Totaal
Verzuimpercentage

Man Vrouw Totaal

8. ADEMHALINGSORGANEN

14-24 jaar
25-34 jaar

3544 jaar
45-54 jaar

55-64 jaar

TotaaI

0,t7
0,16
0,12
0,ll
0,08

0,14

0,16
0,13
0,13
0,12
0,12

0,15

0,t7
0,16
0,13
0,11
0,09

0.15

0,03
0.03
0,04
0,00
0,m

0.02

0,07
0.04
0,03
0,02
0,02

0,03

0,5 0,5 0,5
0,6 0,5 0,6
0,5 0,6 0,5
0,6 0,7 0,6
o.7 0,9 0.7

0,5 0,6 0,6

0,3 0,3 0,3
0,4 0,3 0.3
0,4 0,3 0,4
0,5 0,4 0,4
0,4 0,4 0,4

0.3 0.3 0.3

9. SPUSVERTERINGSORGANEN

14-24 jaar 0,05
25-34 jaar 0,04
3544 jaar 0,04
45-54 jaar 0,03
55-64 jaar 0,O2

II. Z\ryANGERSCHAP

14-24 jaar

25-34 jaar

3544 jaar
45-54 jaar

55-64 jaar

ToÍaal

12. ZIEKTEN VAN DE HUID

14-24 jaar 0,10
25-34 jaar 0,05
3544 jaar 0,04
45-54 jaar 0,U2
55-64 jaar 0,U2

0,05

0,04
0,04
0,04
0,03
0.02

0,04

0,04
0,04
0,04
0,03
0,02

0,(x

0,05
0,14
0,01
0,m
0,00

0,(N

0,04
0,02
0,v2
0,u
0,02

0,03

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,8
1,0

0,1

0,0
0,0

0,6

0,4
0,3
0,2
0.2
0,1

0.3

0,0
0,0
0,0
0,0
0.0

0,0

0,5
0,3
0,2
0,2
0,1

0,3

1,6

4,0
0,3
0,0
0,0

1,9

0,3
0,2
0,1
0,3
0,1

0,3
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Vervolg tabel A.l3

Leefrijd
Meldingsfrequentie

Man Vrouw Totaal
Verzuimpercentage

Man Vrouw Totaal

13. ZIEKTEN VAN DE BEWEGINGSORGANEN

14-24 jaar
25-34 jaar
354a jaar
45-54 jaar
55-64 jaar

Totaal

0,?6
0,28
0,25
0,23
0,15

0,u

0,29
0,15
0,10
0,08
0,05

0,16

0,16
0,r8
0,22
0,23
0,18

0,18

0,1I
0,05
0,05
0.05
0,0s

0.09

0,21
0,26
0,71
0,n
0,16

0,23

0,20
0,r3
0,09
0,07
0,05

0.14

1,9

1,2

0,9
0,8
0,6

r.2

2,3 2,0 2,1

3,1 2,8 3.0
3,6 4,4 3,9
4,3 5.4 4,5
3,0 s,3 3,2

3,0 2.8 3,0

0,8 r,4
0,4 1,0

0,6 0,9
0,7 0,8
0,6 0,6

17. VERV/ONDINGEN

14-24 jaar

25-34 jaar

3544 jaar

45-54 jaar

55-64 jaar

Totaal l,l0.7

De hoofddiagnose infectieziekten wordt minder vaak gesteld naarmate de leeftijd toeneemt. Er
is geen duidelijk verschil tussen mannen en wouwen. Het risico op het minstens zes weken ziek
zijn wegens infectieziekten varieert per bedrijfstype tussen 1,0 tot 5,5 toekenningen per 1000
werknemers. Er is geen duidelijke relatie zichtbaar tussen de aard van het bedrijf en het risico
op infectieziekten. Mogelijk worden verschillen tussen bedrijfstypen mede veroorzaakt door
verschillen in leeftijdsopbouw. Over de leeftijdsopbouw binnen bedrijfstypen zijn echter geen
gegevens beschikbaar. Vanwege de wij kleine aantallen en de mogelijke verschillen in
leeftijdsopbouw, kan aan onderlinge verschillen tussen bedrijfstypen geen betekenis worden
gehecht.

De hoofddiagnose !isg@i!gg! komt weinig voor, en wordt vaker gesteld naarmate men
ouder is. Nieuwvormingen lijken iets vaker voor te komen bij wouwen dan bij mannen, dit
ondanks de gemiddeld lagere leeftijd van wouwen. Tussen bedrijfstypen varieert het risico op
zes of meer weken verzuim wegens nieuwvormingen tussen de 0 en de lí per 1000
werknemers. Vanwege de kleine aantallen en mogelijke verschillen in leeftijdsopbouw tussen
bedrijfstypen, kan aan onderlinge verschillen tussen bedrijfstypen geen betekenis worden
gehecht.
Psvchische aandoeninsen komen binnen elke leeftijdsgroep meer voor bij vrouwen dan bij
mannen: zowel de meldingsfrequentie als het verzuimpercentage is hoger. De aandoeningen
komen minder vaak voor bij de S5-plussers. Tussen de 15 en de 54 jaar neemt het verzuimper-
cen[age wegens psychische aandoeningen zowel bij mannen als bij vrouwen toe, terwijl de
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meldingsfrequentie ongeveer gelijk blijft. De stijging in het percentage met de leeftijd is dus het
gevolg van een stijgrng van de ziekteduur.
Het risico op minstens zes weken ziek zijn wegens psychische klachten is het laagst bij de
slagers en de poeliers, met 19O en 19,9 gevallen per 1000 verzekerden en het risico is met 37,3
het hoogst in de slachtproduktenhandel. Ook in de slachterijen (33ó), de pluimveeslachterijen
(3lO) en de snrckindusrie (31,0) is het risico op langdurig verzuim wegens psychische

aandoeningen relatief hoog.
Aandoeningen aan de ademhalinqsorqanen komen iets minder vaak voor naaÍmate de leeftijd
stijgt. Het verzuimpercentage blijh echter ongeveer gelijk. Er is geen verschil tussen mannen en
wouwen. Het risico op zes weken ziekte wegens deze aandoeningen schommelt tussen 2,0 per
1000 bij de slagerijen en 6,8 per 1000 in de slachtproduktenhandel.
Aandoenineen aan de soiisverterinesorganen komen even veel voor bij mannen als bij vrouwen.
De meldingsfrequentie lijkt iets af te nemen met het stijgen van de leeftijd, terwijl het
verzuimpercentage iets hoger lijkt te worden.
Het risico op zes weken ziekte wegens deze aandoeningen schommelt tussen 3,1 bij de slagers
en 12,9 in de slachtproduktenhandel.
Verzuim wegens verlof en ziekten rond zwangerschaD komt logischerwijze het meest voor bij
wouwen in de leeftijd tussen 25 en 34 jaar. Het verzuimpercentage bij de vrouwen wegens
zwangerschap bedraagt 197o. Wanneer in het totale verzuimpercentage venuim vanwege
zwangerschap niet zou worden meegerekend. zouden de vrouwen een ongeveer even hoog
verzuim verzuimpercentage hebben als de mannen (zie tabel A.4).
Verzuim wegens zwangerschap komt het minst vaak voor bij de loonbedrijven en het meeste bij
de slagerijen. Het "risico" op verzuim in verband met zwangerschap hangt duidelijk samen met
het aandeel vrouwen werkzaam in een bedrijfstype.
Ziekten van de huid komen het vaakst voor in de jongste leeftijdsgroep en ook het verzuimper-
centage wegens huidziekten is bij dejongeren het hoogst. Deze aandoeningen lijken vaker voor
te komen bij mannen dan bij vrouwen. Het verzuimpercentage is in beide groepen gelijk. Dit zou
kunnen betekenen dat bij langer werken in de sector een zekere mate van immuniteit optÍeedt.
Het is echter ook mogelijk dat werknemers die gevoelig zijn voor huidziekten eerder ander werk
gaan zoeken buiten de sector.
Het risico op zes weken verzuim wegens huidziekten is met 3,3 op de 1000 werknemers het
laagste bij de slagerijen (met en zonder filialen) en in de gÍoothandel. Ze komen het meest voor
bij de loonslachters en -slagers (7,6 per l.mO). Vanwege de vrij kleine aantallen en de
mogelijke verschillen in leeftijdsopbouw, kan aan onderlinge verschillen tussen bedrijfstypen
geen betekenis worden gehecht.

Ziekten van de bewegingsorganen komen bij mannen gemiddeld iets vaker voor dan bij
vïouwen. Bij mannen neemt de meldingsfrequentie iets af met de leeftijd en bij vrouwen neemt

deze iets toe met de leeftijd. Bij de 55-plussers is het aantal ziekmeldingen weer relatief laag.
Het verzuimpeÍcentage wegens aandoeningen aan het bewegingsapparaat stijgt bij zowel de
mannen als de vrouwen sterk met toenemende leeftijd.
Het risico op zes weken ziekte wegens aandoeningen aÍrn het bewegingsapparÍut is met 28.9 per
10(X) verzekerden het laagst bij de slagerijen en het hoogst in de vleeswarenindustrie met
slachting (82A), de slachterijen (81,4), de slachtproduktenhandel (81,6), de loonslagers en -
slachters (81,9) en de uitbeenbedrijven (80í).Verwondingen komen bij mannen gemiddeld bijna
twee keer zo vaak voor dan bij vrouwen. Het aantal ziekmeldingen neemt af naarmate men

ouder wordt. In de jongste leeftijdsgroep is zowel bij de mannen als bij de wouwen het aantal
ziekmeldingen twee keer zo hoog als in de daarop volgende leeftijdsgroep. Het verzuimper-
centage vertoont voor de mannen eenzelfde beeld; de afname met de leeftijd is echter
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geleidelifrer. Bij vrouwen is geen duidelijke afname van het verzuimpercentage met de leeftijd
zichtbaar.
Het risico op zes weken ziekteverzuim wegens verwondingen loopt op van 8,8 per 1000
verzekerden bij de vomverpakkingsbedrijven tot 383 bij de loonslagers en loonslachters. Deze
laatste groep zit hoog ten opzichte van de overige bedrijfstypen: de uitbenerijen en slachterijen
volgen met 31,1 en272 gevallen per 1000 werknemers.

7.2 (Mogelijk) beroepsspecifieke diagnoses en bedrijfsongevallen

In tabel 4.14 wordt voor een aantal geselecteeÍde diagnoses het toekenningsrisico en het
verzuimpercentage weergegeven, voor mannen en voor wouwen. Het betÍeft alle gestelde
diagnoses (dus niet alleen de diagnoses horende bij een verzuim langer dan zes weken),
gemiddeld over 1989 en 1990. Voor deze diagnoses is gekozen op grond van de literatuurstudie
(zie bijlage B). Overigens wordt steeds het voorkomen van een bepaalde diagnose binnen de
totale verzekerde populatie weergegeven, terwijl niet voor alle ziekten of aandoeningen de gehele
populatie als een 'population at risk' hoeft te worden gezien. Zo zijn er duidetijke verschillen in
beroepsrisico's tussen het verkooppersoneel in de slagerijen en de werknemers in de indusriële
vleessector. Dat betekent dat de weergegeven cijfers veelal als ondergrens gezien moeten
worden.
Uit de tabel blijkt dan de diagnose mononeuritis slechts bij 2,7 van de 1000 verzekerden wordt
gesteld. De diagnose wordt iets vaker gesteld bij vrouwen dan brj mannen. Het carpaaltunnel
svndroom wordt ondergebracht binnen deze diagnosegroep. Op grond van deze cijfers kan niet
geconstateerd worden dat het carpaaltunnel syndroom getalsmatig een belangrijke beroepsziekÍe
vormt in de vleessector.

De diagnose ooniekten wordt jaarlUks bij vier op de 1000 verzekerden gesteld. Het verzuimper-
centage van (afgerond) 0,0 wijst erop dat deze diagnoses nauwelijks bijdragen tot ziekteverzuim.
Jaarlijks worden bij gemiddeld 18 op de 1000 verzekerden sewrichtsaandoenineen gediagnos-
tiseerd. Bij de mannen komt dit vaker voor dan bij vrouwen. Rusaandoeningen worden I 12 keer
per 1000 verzekerde mannen en 73 keer per 1000 vrouwen gediagnostiseerd. Ook het
verzuimpercentage wegens deze aandoeningen is hoger bij de mannen: 1,67o versus 127o.
Aandoeninsen aan de ledematen komen per 1000 mannen jaarlijks 100 keer voor en bij vrouwen
8l keer. Het verzuimpercentage is echter voor beide geslachten gehjk: l,2%o. Vrouwen
verzuimen dus relatief langer vanwege aandoeningen aan de ledematen.
Diagnosegroep 17 (verwondingen) is uitgesplitst in elf categorieën, waarbij alleen de diagnoses
ten gevolge van bedriifsongevallen zijn meegenomen. Binnen de meest voorkomende
diagnosegroepen zijn het vooral de mannen die het hoogste risico lopen. Bij de weinig
voorkomende diagnoses is het risico voor mannen en vrouwen ongeveer gelijk.

De meest voorkomende diagnose is contusies en kneuzingen: 30 keer per 1000 verzekerden per
jaolr ('j4 keer bij mannen en 22kwr bij wouwen). Daarop volgen de open wonden: 24 keer per
1000 verzekerden (30 voor mannen en 9 voor vrouwen) en de gpry!3\!!ryg!q: 18 per
lW (22 bij mannen,9 bij wouwen). Verstuikingen en verrekkingen komen 15 keer en fracturen
12 keer voor per 1000 verzekerden. De fracturen zorgen binnen de bedrijfsongevallen voor het
hoogste verzuimpercentage: 0,31o.
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7.3 Bereiken einde wachttijd

Het risico op het bereiken einde wachttijd lag in de vleessector tot voor kort op een min of meer
gemiddeld niveau. Uitgaande van de gegevens van de Sociale Verzekeringsraad lag het
gemiddelde risico op het bereiken einde wachttdd over de periode 1987 tlm 1989 in de
vleessector (BV 16) op 202 per 1000 verzekerde mensjaren per kalenderjaar. Over het geheel
van de bedrijfsverenigingen lag dit cijfer op 19ó. In de bouw (BV 3) bedroeg het jaarlijkse
risico op einde wachttijd in die periode 31.3 per 1000 verzekerde mensjaren en in de
metaalnijverheid (bv 1l) en de voeding (bv 17) respectievelijk 17 J en 21,1.
Het gemiddelde risico op einde wachttijd in de vleessector over 1989 en 1990 komt, op basis
van de gegevens van de bedrijfsvereniging, hoger uit, namelijk op 28 per 1000 verzekerde
mensjaren per kalenderjaar (zie tabel A.15). Dit wijst op een toegenomen risico, hetgeen spoort
met de ontwikkeling in het verzuimpercentage (zie paragraaÍ 2). De cijfers van de Sociale
Verzekeringsraad bevestigen de toename van het risico op einde wrchÍijd in de vleessector in
1989 en 1990. De cijfers van de andere bedrijfsverenigingen laten in deze jaren veelal een
beduidend geringere toename zien.

Uit tabel A.l5 is verder af te lezen dat de bedrijfstypen slagers (met en zonder filialen) het
kleinste aantal gevallen einde wachttijd hebben per 1000 werknemers. De hoogste risico's zijn
te vinden bij de slachterijen, de slachtproduktenhandel. de grmthandel, de loonbedrijven. de
voorverpakkingsbedrijven en de uitbenerijen. Het risico in de overige bedrijfstypen ligt dicht in
de buurt van het bedrijfstakgemiddelde. De meest voorkomende diagnose is aandoeningen Íxrn
de bewegingsorganen (39Vo), gevolgd door psychische aandoeningen (lïVo) en de restgroep
waaronder bijvoorbeeld hart- en vaatziekten vallen (l7c/o).

Het risico op het bereiken einde wachttijd wegens aandoeningen aan het bewesinqsapparaat is
het kleinst in de slagerijen (met en zonder filialen). Een relatief hoog risico wordt gevonden bij
de slachtproduktenhandel, de loonslachters en -slagers. de voorverpakkingsbedrijven en de
uitbenerijen.
Binnen de diagnosegroep psvchische aandoeninqen is het risico relatief het kleinst bij de
slagerijen zonder filialen, de loonbedrijven en de poelien. Een retatief hoog risico is te vinden
bij de slachterijen, de slachtproduktenhandel, de snackindustrie en de groothandel.
De overige diagnosegroepen worden hier verder niet beschreven, omdat het aantal gevallen
daarbinnen dermate klein is, dat geen betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden over
verschillen tussen bedrijfstype.

Uit tabel A.16 blijkt dat het aantal veÍzekerden dat het einde van de wachttijd bereikt voor
mannen en wouwen ongeveer even hoog is. Op grond van de leeftijdsopbouw zou echter
verwacht worden dat de vrouwen een lager risico laten zien: ze zijn immers gemiddeld jonger.
Dat dit in de vleessector niet het geval is, blijkt duidelijk uit de leeftijdspecifieke cijfers: bij de
mannen loop het risico op van I I per 1000 onder de 15 lot 24 jarigen tot 57 per 1000 bij de 45
tot 54 jarigen. Bij de vÍouwen daarentegen ligt het risico binnen de jongste leeftijdsgroep op 19
per 1000 en loopt op tot 93 per 1000 bij de 45-54 jarigen. Binnen elke leeftijdsgroep hebben de
vrouwen een anderhalf tot twee keer zo hoog risico op het bereiken einde wachttijd dan de
mannen.
Bij mannen en vrouwen stijgt het risico met opklimmende leeftijd. Het hoogste risico voor
mannen is (in tegenstelling tot bij de vrouwen) echter niet te vinden bij de Ss-plussers. maar bij
de 45 tot 54 jarigen. Dit kan wijzen op het zogenaamde healthy worker effect (de gezonden
blijven over) en/of op uittreden van minder gezonde werknemers via de VUT-regeling.
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Binnen de meeste diagnosegroepen is een stijglng van het risico met de leeftijd zichtbaar. Een
uieondering hierq vonnen de diagnosegroepen infectiezielCen, huidaandoeningen en
veÍwondingen die bij irngeren evenveel of meer voorkomen dan bU ouderen.
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BTJLAGE B: ANALYSE MET BE]REKKING TOT BEROEPSGEBONDEN AAN.
DOENINGEN

l. Inleiding

In deze bijlage wordt nader ingegaan op de beroepsgebonden aandoeningen in de vleessector.
Hierbij wordt zowel gebruik gemaakt van de gegevens van het literatuuronderzoek als van de
infmrnatie van de gesprekten met de sleutelinformanten. De namen van de sleutelinformanten
zijn verkregen via de leden van de begeleidingscommissie. Het betreft vijf bedrijfsartsen, twee
verzekeringsgeneeskundigen, een onderzoeker met ruime ervaring in de sector, vier hoofden
Personeelszaken, twee medewerkers van een organisatie-adviesbureau dat vooral actief is in de
vleessector, en een vertegenwoordiger van de vakbond (zie bijlage D). Gestreefd is naar een
goede verdeling van de informanten over de verschillende bedrijfstypen binnen de vleessector.

Zes groepen aandoeningen zullen aan de orde komen, te weten aandoeningen aan het
bewegingsapparaat, infecties en huidaandoeningen, ongevallen en verwondingen, gehoorbeschadi-
ging, CARA en kanker. Deze aandoeningen zullen in de hiernavolgende paragrafen besproken
worden. Voor elke groep van aandoeningen wordt steeds eerst aangegeven wat er in de literatuur
vermeld wordt over de oorzaken van de aandoening, over de functies waarin de aandoening
voorkomt en over de preventiemogelijkheden. Vervolgens worden deze gegevens aangevuld met
de praktijkervaring van de sleutelinformanten. Tevens dient dit onderdeel als een toetsing van de
informatie die uit de literatuur nÍutr voren is gekomen.
Hoewel psychische aandoeningen een belangrijke mrzaak van ziekteverzuim zijn, komen deze
in deze bijlage niet aan de orde. De reden hiervoor is dat de psychische aandoeningen niet
specifiek voor de .rleessector zijn. Noch uit de literatuur, noch uit de gesprekken met
sleutelinformanten en noch uit de verzuimanalyse zijn aanwijzingen naaÍ voren gekomen dat
werknemers in de vleessector een verhoogd risico hebben voor het krijgen van psychische
aandoeningen.

In deze bijlage wordt regelmatig gesproken over slachters, vleesbewerkers (of "slagers werkzaam
in de industrie") en slagers. Hieronder wordt kort weergegeven wat de werkzaamheden binnen
deze functiegroepen zijn.
Slachters zijn wijwel uitsluitend werkzaam in de industriële slachterijen. Daamaast zijn er ook
nog slagers die zelf slachten, de zogenaamde zelfslachtende slagers. De werkzaamheden van
slachters bestaan uit alle handelingen die liggen tussen het bedwelmen van het dier tot het
transport naar de koeling (onder andere onthuiden. uithalen ingewanden, karkas klieven).
Kenmerkend voor de arbeidsomstandigheden van slachters is dat de omgeving vochtig en relatief
warm (van ver boven 20 oC in de vuile slachtlijn naar 15 tot 20 oC in het schone deel) is, dat
het werk bandgebonden is. en dat het geluidsniveau vaak hoog is door de machines en de dieren.
De vleesbewerkerc (afsnijders en uitbeners) bewerken de gekoelde halve karkassen tot kleinere
delen (eerste. tweede of derde snit (= "panklaar")). De afsnijders snijden het vlees in delen. en

de uitbeners verwijderen botten en benen. De mate waarin het vlees verder bewerkt wordt
verschilt van bedrijf tot bedrijf. Kenmerkend voor de arbeidsomstandigheden van vleesbewerkers
is dat men werkt bij relatief lage temperaturen (circa l0 "C), een droge lucht en dat het
werktempo relatief hoog ligt. Het geluidsniveau hangt af van het aantal en de soort machines dat
opgesteld staat in de produktielijn. Het werk van de afsnijder is in het algemeen meer
bandgebonden dan dat van de uitbener.
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Uitgezonderd de zelfslachtende slagers,laijgen de slagers in de detailhandel het vlees meestal
aangeleverd in tweede of derde snil In een slagerij werkt veelal een slager (filiaalhouder) met
één of meer (wouwelitke) winkelbedienden. Laa§tgenoemden werken voornamelijk als
ve*oop(st)er. Door de presentatie van het produkt in de vitrines van de toonbank moeten deze
werknemers vaak ver reiken. De slager (of filiaalhouder) verricht voomamelijk vaktechnische
handelingen, maar heeft ook contact met de klant of consument waar het de meer specifieke
advisering betreft. In zelfstandige slagerijen is de temperatuur veelal wat lager dan in
slagerijafdelingen in supermarkten.

2. Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

In de vleesverwerkende indusrie komen door het gehele produktieproces heen functies met
lichamelijk zware arbeid voor (DGA, 1988). Het werk kenmerkt zich ondermeer (aÍhankelijk van
de functie) door repeterende bewegingen als snijden en inpakken die al dan niet tevens kracht
vergen, een hoog werktempo, slechte werkhoudingen, lang staan, trekken, duwen en tillen en
zware lasten, dit alles soms bij lage temperaturen (DGA, 1986). Werken bij lage temperaturen
vermindert de motorische vaardigheid (Hagen & Poll 1990), terwijl het snijden van het gekoelde
vlees juist meer kracht vereist (Magnusson, 1987). Het opgelegde tempo belemmeÍ de
werknemer om houdingen te wisselen, en om zelf rustperioden te kiezen. De slechte
werkhoudingen zijn veelal het gevolg van slecht ontworpen werkplekken (DGA, 1986). Het is
duidelijk dat de genoemde werkzaamheden belastend zijn voor het bewegingsappÍuaat: de rug,
nek, schouder en ledematen.

In een Zweeds onderzoek onder 73 slagers werkzaam in de indusrie meldde ruim 907o van de
respondenten de laatste drie maanden lichamelijke klachten te hebben ervaren (Magnusson,
1987). Het hmgst scoorden klachten over de hand en pols (circa 60Vo), en schouder- en lage
rugklachten (557o). Bijna 807o van de ondervraagden had aangegeven van meerdere klachten
hinder te hebben gehad. De meest voorkomende combinatie betrof nek- en armklachten. Van
degenen met klachten had circa de helft een dokter geraadpleegd. Volgens de respondenten was
hun werk vooral belastend voor de schouders. handen, ellebogen en de lage rug. Meer dan de
helft van de fabrieksslagers had last van vermoeidheid tijdens of na het werk.

Gegevens over de ervaring van het werk en de gezondheid van werknemers in de vleesindustrie
in Nederland zijn te vinden in de Atlas Gezondheid en Werkbeleving naar Beroep (Broersen e.a.,
l99l). In deze atlas worden onder meer gegevens vermeld over het voorkomen van klachten aan

het bewegingsapparaat bij slagers werkzaam in de industrie (n=182) en bij slachters (n=132). De
indeling naar beroep is gebaseerd op de beroepenclassificatie van het Cenraal Bureau voor de
Statistiek (codes 7733: fabieksslager, slager (hotel en inrichting) en code 7739: ovenge
slachterij-arbeiders e.d.). De gegevens zijn afkomstig van het Periodiek BedrijfsGezondheidskun-
dig Onderzoek (PBGO) onder circa 30.000 mannelijke werknemers in 129 beroepen, verzameld
in de periode l98l tot 1990 door de Bedrijfsgezondheidsdienst Oost-Gelderland. De respons op
de uitnodiging voor het PBGO was 807o.
In tabel 8.1 zijn de percentages klachten aan het bewegingsapparaat weergegeven. De totale
groep mannelijke werknemers die in de betreffende periode bij de BGD Oost-Gelderland heeft
meegedaan aan het PBGO fungeert hierbij als referentiegroep. In deze groep zitten verhoudings-
gewijs veel werknemers met een ambachts-, industrie-, of transportberoep (ctrca 70Vo). Van de
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Nederlandse beroepsbevolking is ongeveer een derde van de mannen werkzaam in een
ambachts-, industrie-, of ranspotberoep (CBS, 1989).

Tabel B.l Percentages klachten aan het bewegingsappaÍaat in de referentiegroep, met een
aanduiding van de verschillen met slagers werkzaam in de industrie en
slachters.

Referentie

n=t30.000

Slagers
(industrie)

n=182

Slachters

n=132

Klachten' over bovenste ledematen
- schouder
- bovenarm
- elleboog
- onderarm
- pols
- hand of vingers
Klachten over onderste ledematen
- heup
- bovenbeen
- knie
- onderbeen
- enkel4
- voet of tenen
Klachten over de nek
Klachten over de rug
Beh." voor spier/gewrichtsklachten
Beh. voor langdurige neldrugklachten

20
l3
8

5

3

4
6

2t
7

6
l0
6
0
4

l3
24
t7
t7

+#
+
0

+#
+
0

++
0

+
0
0
+
0

+#
+#
+#

0
+
+

++
0
0
0
0
0
0

++
++

0
++

0

++
0
0
0

+ significant meer klachten (p<0,05); ++ significant meer klachten (p<0,01)t

+++ significant meer klachten (p<0,001); 0 geen significant verschil in percentage klachten.

Omdat de beroepenatlas voor de slagers en slachters uitsluitend de (direc$ gestandaardiseerde

cdfers bevat, worden deze cijfers niet weergegeven in de tabel. Direct gestandaardiseerde cdfers
bereffen immers niet de percentages zoals die waargenomen zijn binnen de twee beroeps-
groepen. maar zoals die zouden zijn indien de leeftijdsverdeling gelijk zou zijn aan de referentie-

De waagstelling was telkens: "Heeft u regelmatig pijn of stijÍheid in ...?"

De waagstelling was telkens: "Bent u de laatste viif iaar onder behandeling geweest
voor...?"
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groep. In hoeverre de leeftijdsverdeling verschilt is uit de geraadpleegde bron niet op Íe maken.
In de tabel rvordt daarcm alleen aangegeven of, en in welke mate de verschillen in kiachten met
de referentiegroep significant zijn (Broersen e.a- l99l).

Uit de tabel blijkt dat zowel slagers als slachters duidelijk vaker last hebben van pijn of stijfheid
in de bovenste ledematen dan de vergelijkingsgroep. De slachters hebben *et nare significant
meer klachten over de schouder, de bovenarm en hand of vingers. De slagers onderscheiden zich
het duidelijkst door het relatief hoge aantal klachten aan de elleboog en hand en vingers. Een en
ander doet vermoeden dat slachten meer belasting geeft aan de nek, schouder en bovenarm,
tenvijl het industrieel vleesbewerken (afsnijden en uitbenen) meer belastend is voor de elleboog.
Het percentage klachten over de onderste ledematen in het algemeen verschilt in de twee beroe-
pen niet van de referentiegroep. Alleen pijn aan voeten of tenen komt vaker voor bij zowel
slachters als slagers en pijn aan de heup bij de slagers.
Slachters uiten meer klachten over pijn of stijÍheid in de nek dan de referentiegroep, terwijl de
slagers evenv@l klachten hebben als de vergelijkingsgroep. Rugpijn of -stijÍheid kómt bij àeze
groep slagers en slachters niet vaker voor dan bij de gemiddelde werlinemer. Het is in de
referentiegroep de meest voorkomende klacht van het bewegingsappaÍaaf één op de vier
werknemers klaagt hierover bij het PBGO. Mogelijkerwijs hangt dit samen met de specifieke
opbouw van de referentiepopulatie, waarin verhoudingsgewijs veel ambachts-, industrie-. en
transportberoepen voorkomen. In het hierboven behandelde Zweedse onderzoek (Magnusson,
1987) kwamen (lage) rugklachten wel als specifieke klachten nÍur voren. Er is overigins ook
geen verschil tussen de referentiegroep en de slagers en slachters in de percentages onder
behandeling voor langdurige nek- of rugklachten.
Slagers en slachters zijn de voorgaande vijf jaar wel vaker onder behandeling (geweest) voor
spier- of gewrichtsklachten dan de referentiegroep.

Hieronder worden nog enkele voor de vleessector specifieke aandoeningen aan het bewegingsap-
paxaat behandeld, waarnaar met name in Scandinavië en de Verenigde Staten de afgelopen jaren
onderzoek is verricht.

Het caroaaltunnel svndroom
Een aandoening waarover vooral in de Verenigde Staten de laatstejaren veel gepubliceerd is, is
het carpaaltunnel syndroom. Werknemers in de vleessector worden hieóij als een belangrijke
risicogroep genoemd.
In de diagnoselijst van de Federatie van Bedrijfsverenigingen is dit syndroom ondergebracht in
de hoofdgroep "Ziekten van het zenuwstelsei en de zintuigen". Omdat de aandoening echter
wordt veroorzaakt door bepaalde bewegingen en ook gevolgen heeft voor het functioneren van
het bewegingsapparaat. wordt de aandoening hier ondergebracht onder aandoeningen aan het
bewegingsapparaat.

De carpaaltunnel is een kanaal in de pols, waardoor de mediane zenuw en de buigpezen lopen.
Bij herhaald buigen en strekken van de pols kunnen de pezen gei'rriteerd raken en zwellen. Door
de zwelling van de pezen wordt weer druk uitgeoefend op de mediane zenuw, waardoor klachten
ontstaan. In eerste instantie heeft men last van tintelende vingeÍoppen en, vooral 's nachts,
gevoelloosheid. In een later stadium kan het verlies van gripkracht, onhandigheid, atrofie van de
spieren en constante pijn in de pols tot gevolg hebben. In het beginstadium kan genezing nog
plaatsvinden door rust of door gebruik van anti-reumatische geneesmiddelen: wanneer de
aandoening chronisch is geworden kan alleen door een operatie de pijn verminderd worden.
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Het carpaaltunnel syndroom komt relatief vaak voor bij lichte, korrcyclische werkzaamheden,
waarbij de pols en vingers bewogen worden (bijvoorbeeld inpakwerk aan de lopende band). Ook
repeterende bewegingen waarbij kracht moet worden uitgeoefend voÍïnen eeu risico (slagers en
slachters aan een produktielijn) (Finkel 1985).
Het carpaaltunnel syndroom is een belangrijke uitingsvorm van de zogenaamde "repetitive strain
injuries" (RSI), een verzamelnaam voor klachten aan spieren, pezen, zenuwen en gewrichten ten
gevolge van het vele malen herhalen van dezelfde bewegingen @ierendonck 1991).
Het MOSH §ational Institute for Occupational Safety and Health, Verenigde Staten) schat dat
het syndroom bij fifo van de werknemers binnen de risicoberoepen voorkomL Het is echter
moeili.lk vast te stellen vanwege onderrapportage die weer verschillende oorzaken heeft (onder
andere de onbekendheid met het syndroom bij artsen en bd werknemers zelf) (Occupational
rlazards 1987).
Recente cijfers van het Bureau of Labor Statistics tonen een spectaculaiÍe toename van RSI in
de vleesindusÍrie in de Verenigde Staten (WaÍtham, 1992).In 1990 tag het aantal klachten in
verband met het steeds herhalen van dezelfde beweging in de vleesindustrie 6TVohoger dan in
1989 (van 799 aandoeningen per 10.000 werknemers naar 1336 aandoeningen). Deze
ontwikkeling wordt mede in verband gebracht met een betere registratie van RSI.

In hoeverre de arbeidsomstandigheden in de Verenigde Staten vergelijkbaar zijn met de situatie
in Nederland is onduidelijk. Vast staaÍ dat men in de VS minder wije dagen kent en er minder
mogelijkheden zijn voor ziekteverzuim. Mogelijk ligt ook het werktempo hoger en moet men
meer koícyclische routinehandelingen verrichten.

In een Fins onderzoek onder een beperkt aantal slachters (n=18) bleken bij zes personen
objectieve symptomen van het carpaaltunnel syndroom waarneembaar in de rechterhand en bij
12 personen in de niet dominante linkerhand (in meer of minder ernstige mate). Met de rechter-
hand wordt het mes vastgehouden en met de linkerhand wordt het karkas verplaatst. Dit wordt
als zwaarder ervaren dan het messenwerk. Het carpaaltunnel syndroom wordt meestal in beide
handen aangetroffen, maar is in het algemeen ernstiger in de dominante hand (Falck & Aamio
1983).

De volgende preventieve maatregelen ter voorkoming van het carpaaltunnel syndroom worden
genoemd (Sebright 1986, Finkel 1985, Dreesen 1989).
- Messen scherp houden.
- Hoogte werktafels aanpassen aan de lichaamslengte of platforms om op te staan verstrek-

ken.
Taakroulatie.
Nieuw ontwerp van gereedschappen, zó dat hand en pols niet gebogen hoeven te worden.
Gebruik van speciale handschoenen die de mate waarin de pols kan buigen inperken.
Het mes vol in de hand houden.
Langere inwerkperiodes zodat de pols sterk kan worden en de juiste greep aangeleerd kan
worden.
Voorlichting over de symptomen aan de werknemers, zodat men de verschijnselen herkent
en in een vroeg stadium therapie krijgt.
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Tennisarm en peesschedeontstekins

In Finland is een onderzoek uitgevoerd onder 90 mannelijke slachters (aftomstig uit meerdere
industriële bedrijven) en 77 controles, bestaande uit voormannen uit de constructie-industrie. Er
is zowel een vragenlijst afgenomen als een lichamelijk onderzoek verrichL Uit het lichamelijk
onderzoek blijkt dat 9?o van de slachters tennisarm (epicondylitis) heeft en 4,51o peesschedeont-
steking dicht boven het handgewricht (tenosynovitis). In de referentiegroep was alleen één geval
van peesschedeontsteking. Het percentage slachters dat in de vragenlijst klaagt over piin in de
bereffende lichaamsdelen ligt aanzienlijk hoger en is ruim drie keer zo hoog als in de
controlegÍoep @oto & Kivi, 1984). Er worden geen preventieve maatregelen genoemd.
In een Fins onderzoek on&r I 17 (31 wouwen en 82 mannen) slachterij-medewerkers (waaronder
52 slachters en 38 uitbeners), worden tijdens een lichamelijk onderzoek vijf gevallen van
peesschedeontsteking (4,4Vo) gevonden en geen enkele tennisarm. Ook worden 12 werknemers
gevonden met klinische symptomen in de nek-regio. De slachterij-medewerkers hebben ook een
vragenlijst ingevuld. Hierin geeft 49Vo aan dat men de afgelopen 12 maanden pijn of last heeft
gehad aan de nek of schouders, 427o he.eft pijn of last van de rug gehad en Qlo van de armen
en handen. Bij 15 personen (13,39o\ is de afgelopen 12 maanden peesschedeontsteking of een
tennisarm gediagnostiseerd door een arts (Viikari-Juntura, 1983).
In een vervolgonderzoek onder 377 werknemers in een vleesverwerkende bedrijf (waaronder 102
mannelijke vleesbewerkers) en 338 controles (werknemers in niet-produktie-functies in het zelfde
b"dtij0 werd onder de vleesbewerkers een jaarlijkse incidentie van epicondylitis van 6,4Vo en
van tenosynovitis van 12,57o vastgesteld. De incidenties onder de controles bedroegen maximaal
l7o (Kurppa e.a., l99l). Ook werden in dit onderzoek door de vleesbewerkers meer klachten
over de elleboog gemeld. Een derde van de vleesbewerkers (337o) gaf aan het afgelopen jaar
pijn of klachten in de elleboog te hebben gehad, en 17,67o de week voorafgaande aan het
onderzoek. Onder de controles lagen deze cijfers respectievelijk op 17,77o en 10,5?o (Viikari-
Juntura, 1991).

Voor zover bekend is in Nederland nooit onderzoek gedaan naar de mate waarin bovengenoemde
drie aandoeningen voorkomen in de vleesseclor. Uit PBc0-onderzoeken onder slagers en
slachters komen geen duidelijk verhoogde klachtenprevalenties naar voren over de pols. Wel
hebben slagers meer klachten over de elleboog en hebben zowel slagers als slachters meer last
van pijn in de onderarm, handen en vingers dan de overige beroepen (Broersen e.a. l99l). Deze
klachten zouden deels kunnen samenhangen met het carpaaltunnel syndroom, tennisarm of
peessc hedeontstekin g.

In Nederland is in de literatuur enige aandacht besteed aan preventiemogelijkheden voor aandoe-
ningen aan het bewegingsapparaat binnen de vleessector (DGA 1986, Poll, 1988 en Hagen &
Poll 1990).
- Voorlichtingovertiltechnieken.
- Opstellen van (ergonomische) richtlijnen voor staan, tillen, trekken, duwen. werkhouding,

schoeisel, taakroulatie en werktempo.
- Automatisering van zware taken.
- Zoveel mogelijk voorkomen van werken bij lage temperaturen en zo veel mogelijk

beschermende maatregelen nemen als het toch noodzakelijk is.

In dit veóand moet ook gewezen worden op het demonstratieproject "Verlichting fysiek zware
arbeid in industriële vleesbedrijven" van het Produktschap Vee en Vlees dat momenteel door het
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO bij enkele bedrijven wordt
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uitgevoerd Het p§ect, dat medegefinancieerd wordt door het Directoraat-Generaal van de
Arbeid bestaat uit vier deelprojecten, namelijk:
a. de ontwikkeling van zit-sta steunen om langdurig stilstaan te vermijden;
b. de ontwikkeling van verstelbare bordessen om slechte werkhoudingen tijdens het slachten

te verminderen:
c. de ontwikkeling van verstelbare tafels om slechte werkhoudingen tijdens het uitsnijden en

uitbenen te verminderen;
d. de ontwikkeling van een rookstok manipulator om fysiek zware belasting tijdens het

ophangen en verwijderen van beladen rookstokken te verminderen.
In aansluiting op het project is een videoprognmma ontwikkeld dat gebruikt kan worden om
medewerkers (leidinggevenden en uitvoerenden) bewust te maken van de nadelige effecten van
fysiek zwarc of eenzijdige arbeid en hen te helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van
organisatorische en technische maatregelen (PVV, lgl).

De informatie van de sleutelinformanten
De geïnterviewde sleutelinformanten geven unaniem aÍm- en schouderklachten, zoals de
tenniselleboog, schouderontsteking en peesontstekingen als beroepsspecifieke aandoeningen voor
de vleessector aan. Deze worden volgens de respondenten veroorzaalit door kort-cyclisch werk
aan de produktielijn. Dil kan een slachtlijn zijn, waaraan fysiek zware meshandelingen verricht
worden, maar ook een inpalclijn, waaÍ op het oog licht werk wordt verricht.
Rugklachten komen volgens de ondervraagde personen nog steeds veel voor in de vleessector.
In een aantal situaties wordt echter. dankzij ergonomische verbetering van produktielijnen
(hierbij denkt men onder andere aan slachtlijnen in slachterijen), de rug niet meer specifiek
belast. Rugklachten zijn in deze situaties vaak deels een uiting van psycho-sociale problematiek.
De laatste jaren is ook een aantal zware taken gemechaniseerd (zoals bijvmrbeeld bedwelmen,
halveren en reuzeltrekken).
Toch kan men niet zonder meer zeggen dat rugklachten in de vleessector niet meer beroepsspe-
cifiek zouden zijn. In de vleeswarenindustrie komt het bijvoorbeeld nog steeds voor dat nieuwe
produktielijnen ergonomisch niet goed zijn aangepast aan de medewerkers, waardoor men
gedwongen in een slechte werkhouding bezig is. Ook komen verkeerde werkhoogtes voor,
waardoor men gebukt moet werken en er zijn taken waarbij men de rug moet draaien,
bijvoorbeeld om onderdelen of afval in een achter de persoon geplaatste bak te werpen.

De ondervraagde bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen werkzaam voor slachterijen zijn
van mening dat het aantal gevallen van carpaaltunnel syndroom, zoals dat uit de verzuimana-
lyse naar voren komt (3 per 1000; zie bijlage A), waarschijnlijk een onderschatting vormt van
de werkelijke situatie. Volgens een verzekeringsgeneeskundige is het mogelijk dat een deel van
gevallen niet onder de eigenlijke diagnosecategorie terecht komt (mononeuritis), maar onder
aandoeningen aan de ledematen, bij peesontstekingen.
Een bedrijfsarts werkzaam in een vleeswarenbedrijf met ongeveer 1000 produktiemedewerkers
ziet jaarlijla ongeveer drie gevallen, wat overeenkomt met het gemiddelde in de vleessector.
De bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen zien over het algemeen alleen werknemers
waarbij de klacht zo ernstig is, dat een operatie nodig is.
Men beschouwt de aandoening als duidelijk beroepsspecifiek. Men heeft echter niet de indruk
dat de prevalentie zo hoog is als geschat voor de Verenigde Staten (107o). Het carpaaltunnel
syndroom maalÍ slechts een klein deel uit van de aandoeningen in de aÍm en schouder regio.
Om een goede indruk te laijgen van de mate waarin de aandoening voorkomt zou een apart
onderzoek uitgevoerd moeten worden onder een steekproef van werknemers.
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Risicogroepen v(xmen vÍouwen die kortcyclisch werk verrichten, met name in de vleeswarenin-
dustrie (inpakkers) en vermoedelijk mk in de pluimveeslachterijen. Daamaast ook slachters (niet
de meshand, maar de hand waarmee het karkas rvordt vastgehouden) en uitbeners (de meshand).
Bij wouwen vormt het hebben van kleine polsgewrichten vermoedetijk een extra risico.

Volgens de informanten is het niet mogetijk alle oorzaken van aandoeningen aan het
bewegingsapparaat weg te nemen door middel van ergonomische verbeteringen. Deze kunnen
slechts vo(x een deel van de klachten een oplossing brengen, met name voor de rugbelasting.
Voor de kutcyclische aard van het werk zullen echter geen afdoende technische oplossingen
gevonden kunnen worden, waardoor, bij het uitblijven van andersmrtige maaregelen met name
de arm en schouderklachten zullen blijven voorkomen. Om dit werketijk aan te kunnen pakken
zijn organisatorische maatregelen nodig, zoals bijvmrbeeld taakuitbreiding en taakroulatie. In de
vleessector is echter sprake van een grote terughoudenöeid ten aanzien van dit soort
maatregelen, zowel bij werknemers als bij werkgevers.

Conclusie
Het werk in de vleessector is objectief gezien belastend voor het bewegingsapparaat. De bronnen
van gegevens over het voorkomen van aandoeningen a.rn het bewegingsappara.rt zijn echter
beperkt. In de buitenlandse literatuur over de vleessector wordt vooral aandacht besteed aan
aandoeningen van de bovenste ledematen als het carpaaltunnel syndroom, de tennisarm en
peesschedeontsteking. Uit Nederlandse gegevens, verzameld in het kader van het Periodiek
BedrijfsGezondheidskundig Onderzoek (PBGO), blijkt dat door slagers werkzaam in de indusrie
en slachterij-arbeiders relatief veel klachten over pijn en stijfheid aan de bovenste ledematen
geuit worden. Ook pijn aan de rug komt veel voor, maar deze klachtenpercentages zijn niet
duidelijk hoger dan bij de referentiegroep (met verhoudingsgewijs veel werknemers met een
ambachts-, industrie-, of transportberoep). Volgens de sleutelinformanten komen rugklachten in
de vleessector nog steeds veel voor, hoewel in een aantal situaties door ergonomische
verteteringen van de produktielijnen de rug nieÍ meer specifiek belast wordt. De laatste jaren
zijn een aantal zware taken gemechaniseerd (zoals bijvoorbeeld bedwelmen, halveren en
reuzeltrekken). In de vleessector ligt vooralsnog de nadruk op technische (ergonomische)
oplossingen en wordt nog in beduidend mindere mate gezocht naar aanpassingen in de
organisatorische enlof taakinhoudelijke sfeer, zoals bijvoorbeeld trakuitbreiding en taakroulatie.

3. Infecties en huidaandoeningen

Een belangrijk deel van de gegevens over infecties en huidaandoeningen is afkomstig van
recente literatuurstudie naar beroepsmatige blootstelling aan infectieuze microörganismen en de
daannee samenhangende risico's voor de gezondheid, uitgevoerd in opdracht van het Directoraat
Generaal van de Arbeid. De slachterijen en vleesverwerkende industrie worden hierin
afzonderlijk behandeld (Kremer & Heederik 1990).

Infectieziekten
Werknemers in de vleessector kunnen door hun rechtstreeks contact met vee, vlees en dierlijke
afscheidingsprodukten of door contact via besmet gereedschap infecties oplopen door
microörganismen aÍkomstig van de slachtdieren (zoönosen). Door de georganiseerde
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dierziektebesrijding, de veterinaire keuring van slachtdieren en een verbetering van de bedrijfs-
voering zijn klassieke zoönosen zoals tuberculoee, brucellose en miltvuur in Nederland praktisch
uitgeroeid (Bijker & Urlings, l99l). Werken met besmet vlees wordt zoveel mogelijk
voorkomen door bd ante-mortem en post-mortem inspectie van het slachtvee, zieke en verdachte
dieren en karkassen te venrijderen. Inspectie van het levend vee en het vlees is de taak van de
keuringsdienst die ook verantwoordelijk is voor preventie van lauisbesmetting in de fabriek
(Collins 1983). Dieren kunnen echter ook drager zijn van infectieuze bacteriën zonder dat
ziekteverschijnselen waameembaar zijn. Het gaat hierbij vooral om de bacteriën Campylobacter
jejuni (acute diarree), Salmonella (para-typhus), Coxiella burnetii (Q-koorts), Leptospira en
Yersinia, welke voor kunnen komen in onder andere de darmen. Tijdens het slachten kan de
darminhoud het vlees besmetten, waardoor de werknemer (en ook de latere consument) eveneens
besmet zou kunnen worden (Collins 1983, Kremer & Heederik 1990, Bijker & Urlings l99l).
Uit een onderzoek naar het voorkomen van darmbacteriën Salmonella en E. Coli op de handen
van werknemers in enkele Nederlandse slachterijen, blijken beide bacteriën aangetoond te
kunnen worden, zelfs na het wassen van de handen. E. Coli bleek bij iedereen aantoonbaar, en
het aantal handen besmet met Salmonella verschilde per diersoort. De manier en frequentie van
handen wassen verschilt per werknemer, en de effect ervan op de vermindering van het aantal
bacteriën hangt daarmee samen (De Wit & Kampelmacher, 1982).
Ondanks het feit dat bovengenoemde zoönosen vrij vaak aangetoond kunnen worden in
slachtdieren, lijken infecties bij werknemers in de vleessector weinig voor te komen. In
Zwitserland worden jaarlijks slech§ enkele incidentele gevallen gerapporteerd. Besmettingen van
groepen werknemers tegelijk komen niet meer voor §icolet 1985). Voor zover bekend komen
ook in Nederland dergelijke infecties slechts sporadisch voor in de vleessector. In 1970 is een
geval beschreven van meningitis (=hersenvliesontsteking) bij een varkensslachter ten gevolge van
GroepR-streptococcen (7anen 1970). Uit een analyse van de ziektegeschiedenissen van 58
patiënten met meningitis veroorzaakt door voorgenoemde bacteriesoort, inmiddels Streptococcus
suis genaamd, bleek dat 5l patiënten voorafgaande aan hun ziekte beroepsmatig contact hadden
met (vaÍkens)vlees. Het befof ondermeer l0 slachters en 14 slagers (Arends & Zanen, l9&4).
Tussen l!)68 en 1983 bleek bij 7 slachters en bij 6 slagers meningitis ten gevolge van
Streptococcus suis te zijn vastgesteld. Ook in 1989 heeft zich in ons land een geval voorgedaan
van septische shock bij een varkensweger ten gevolge van Streptococcus suis. Dit bacterie komt
voor in de tonsillen van 507o van de jonge, niet-zieke varkens (Jaarsveld e.a. 1990).
Ook wordt jaarlijks een aantal gevallen van Q-kmís geregistreerd in Nederland. In deze
gevallen is meestal sprake van contact met vee. Niet vermeld wordt of het ook werknemers in
de vleesvenperkende sector betreft (Richardus 1984).
Ook "melkerskoorts" is een ziekte die via beroepsmatig contact met (zieke) dieren kan optÍeden.
Deze ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie (leptospiro Hardjo) die het lichaam kan
binnendringen via de slijmvliezen en wondjes. Het rund vormt het reservoir van de besmeuing.
Deze ziekte komt vooral bij melkveehouders en hun medewerkers voor (Huitema, e.a., 1989).
Ook slachthuispersoneel zou tot de "populatie at risk" behoren (Van den Bergh, 1988). Hierover
zijn echter verder geen gegevens/publikaties gevonden.

Wondinfecties
Wondinfecties komen vooral voor bij slagers en slachters en zijn het gevolg van een combinatie
van huidbeschadiging (meestal de hand) en infectie met een micro-organisme. Bij huidbeschadi-
ging moet men denken aan beschadiging van nagelriemen, venvondingen met het mes of stoten
aan scherpe botpunten. Met name verwondingen door botsplinters zijn verantwoordelijk voor
infecties. Besmetting van de werknemer kan plaatsvinden via diÍect conlact met vlees of dierlijke
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afscheidingsprodukten of via de verontreinigde omgeving, zoals gereedschappen, machines, tafels
of de lucht (Kremer & Heederik 1990).
Een huidinfectie die beroepsgebonden genoemd kan worden is het erysipeloid van Rosenbach.
Deze infectie komt voor bij werknemers in de varkensvleesverwerkende industrie (vooral bij
uitbeners) en bij pluimveeslachters. De infectie ontstaat meestal in stoot- of schaafwondjes aan
de hand of de vingers. Het bacterie (Erysipelothrix rhusiopathiae) is aÍkomstig van het slachtdier
en besmetting vindt plaats via contact met besmet vlees of met besmet gereedschap. De infectie
uit zich in de vorm van een paarsrode, iets gezwollen plek, die uitgroeit tot de pols. De meeste
huidinfecties worden echter veroorzaakt door stafylococcen en stÍeptococcen, bacteriën die ook
bij de mens zelf aanwezig zijn (Servaes 1980).
In een grootscheeps onderzoek naar het voorkomen van handwondinfecties binnen de Engelse
vleessector werd het grootste deel van de infecties veroorzaakt door deze laatste twee
bacteriesoorten (Kremer & Heederik 1990, Fraser e.a.1977).
Handwondinfecties lijken het meest voor te komen in de nazomer en herfst en meer bij nieuwe
of jonge werknemers dan bij ouderen. (servaes 1980, Kremer & Heederik 1990).
Er zijn enige gegevens voorhanden over de mate waarin huidinfecties voorkomen. Bamham en
Kirby (1984) hebben tussen 1978 en 1983 onderzoek geda.rn naar het voorkomen van
handwondinfecties in de vleesverwerkende industrie in twee districten in North Yorkshire (totale
populatie circa 240.000 personen). In deze periode registreerde men 467 gevallen van handwon-
dinfecties. In driekwart van de gevallen betrof dit werknemers van één kippenslachterij (3al -
425 werknemers). Van de 303 gevallen waarbij bacteriologische besmetting kon worden
vastgesteld, werd bij 96lo stafylococcen en/of streptococcen gevonden.
Een spreekuurregistratie gedurende twee en een halve maand bij een Nederlandse bedrijfsge-
zondheidsdienst, bracht acht gevallen van handwondinfecties aan het licht op een groep van22C0
werknemers in de varkensvleesverwerkende industrie. Het betroffen infecties met stafylococcen
en streptococcen (Kremer & Heederik 1990).
De besmettingskans hangt sterk samen met de mate waarin binnen het bedrijf preventieve
maatregelen worden toegepast (Servaes 1980).

V/ratten
De wrattenprevalentie ligt bij werknemers in de vleessector duidelijk hoger dan in de gewone
populatie. Een wrat wordt veroorzaakt door het Pappilomavirus, een virus dat behalve bij
mensen mk bij sommige diersoorten voorkomt (Kremer & Heederik 1990).
Onderzoek in een Nederlandse kippenslachterij Iaat zien dat bij nieuwe werknemers de
prevalentie nog laag is en dat de piek ligt bij vier tot zes dienstjaren. Hieruit wordt geconclu-
deerd dat de besmettingsbron bij de eigen collega's zit. en dat besmetting onder andere via (het
vel van) de kip plaats vindt. Besmetting hoeft niet te leiden tot het ontstaan van een wrat, echter
in het werk zijn veel beschadigende momenten aanwezig waardoor de huidweerstand veel
geringer is dan in de gewone populatie. Genoemd kunnen worden huidbeschadigingen. werken
met natte handen en werken in de kou (Vunderink 1989).
In een Belgisch ondezoek is geen verschil in het voorkomen van wratten gevonden tussen een
groep slagers werkzaam in 39 slagerswinkels (elk 3 tot 12 slagers), met monteurs uit bedrijven
van dezelfde omvang in dezelfde regio. De wrattenprevalentie bleek laag en in beide groepen
gelijk. In verschillende onderzoeken worden echter wel verhoogde prevalenties gevonden.
Geconcludeerd wordt dat wratten vooral een probleem zijn in grotere bedrijven, waar veel meer
mensen hetzelfde vlees en hetzelfde gereedschap in handen krijgen. Andere omstandigheden zijn
in beide groepen gelijk: werken in de kou. met natte handen, vochtige lucht, verwondingen
(Buchet & de la Brassinne 1986).
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Huidaandoeningen
Dermatitis (huidontsteking) komt voor bij degenen die nat werk verrichten. Dit geldt voor veel
werknemers in de vleessector. Meestal gaat het om contactdermatitis ten gevolge van irrilantia
als vlees, vleesnat, ingewanden, pekel-rook (worstmakers) en reinigingsmiddelen (schoonma-
ken).
Contacteczeem is vooral een probleem bij degenen die drooe werk verrichten. De belangrijkste
allergenen waaÍrnee men in de vleessector te maken heeft zijn nikkel (inpakliers die blikken
hanteren), lijm (inpakken die etiketteren) en kruiden (worstmakers). Contacteczeem komt veel
minder vaak voor dan conactdermatitis (Servaes 1980).
Verder komen huidaandoeningen voor door thermische invloeden, zoals werken met beworen
vlees, verbrandingen bij het aanbraden van vlees en contact met rookcondensaat (Servaes 1980).
Er zijn geen gegevens gevonden over de mate waarin deze aandoeningen voorkomen bij
werknemers in de vleessector.

De volgende preventieve maatregelen ter voorkoming van infectieziekten, handwondinfecties en
overige huidaandoeningen worden genoemd.

Dier:
- hoduktie van pathogeenvrij vlees. Hierbij richt de aandacht zich echter hoofdzakelijk

op de darmbacteriën. wat met name van belang is voor de consument (Bijker & Urlings
le9l).

- Controle op ziekte van het aangeleverde slachtvee.

Werkplek:
- Verhinderen dat de omgeving besmet wordt door schoonmaken en desinfectie van

werkmaterialen en tegengaan van verspreiding via de lucht.
- Maatregelen ter preventie van ongevallen en verwondingen.

Werknemer:
- Voorlichting over besmettingsbronnen, risico's en te nemen maatregelen (zoals de wijze van

handen wassen), ter bevordering van de persoonlijke hygiëne.
- Dragen van beschermende kleding, zoals handschoenen ter preventie van verwondingen en

huidaandoeningen.
- In geval van handwondinfectie laten sÍoppen met werken tot deze genezen is en in geval

van een niet geihfecteerde wond deze zodanig vcóinden dat geen direct contact met vlees
of materialen kan plaatsvinden §icolct 1985, Servaes 1980).

De informatie van de sleutelinformanten
Een handwondinfectie betreft volgens de respondenten nagenoeg altijd een infectering van wond,
waarna een zweer ontstaat. Naar de mening van de geïnterviewde sleutelinformanten worden de
handwondinfecties meestal veroorzaakt door bacteriën die bij de werknemers zelf voorkomen:
streptococcen en stafylococcen. Een handwondinfectie specifiek voor de vleessector is het
erysipeloid van Rosenbach, veroorzaakt door een bacterie aÍkomstig van het vlees. Deze infectie
komt echter veel minder vaak voor dan de infecties veroorzaakt door van de werknemer zelf
afkomstige bacteriën.
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De mate waarin wondinfecties voorkomen hangt over het algemeen sterk samen met de hygiëne
in het bedrijf (het schoonmaken van de materialen waaÍïnee men werkt) en de persoonlijke
hygiëne. Vooral a.rn het einde van de zomer worden veel infecties gezien (in verband met het
waÍïne weer). Daarnaast hangt het natuurlijk samen met het risico op het oplopen van een wond:
deze kunnen voorkomen worden door het dragen van een beschermende handschoen.
Volgens één van de informanten is uit onderzoek en uit eigen ervaring gebleken dat messnijwon-
den slechs zelden infecties tot gevolg hebben (de scherpe messen geven een haast chirurgische
wond die meestal schoon wordt door het bloeden) en daarom ook zonder gevaaÍ gehecht kunnen
worden. Hechting geeft snellere genezing en een mooier litteken. Het zijn vooral de verwondin-
gen ten gevolge van het dierliik materiaal (bijvoorbeeld prikken aan een botsplinter) die gepaard
kunnen ga:m met infecties. Doon de relatief slechte conditie van de huid (ten gevolge van vocht
en kou) waardoor gemakkelijk wondjes ontstaan, is de kans op infecties extra verhoogd.
Huidaandoeningen zoals dermatitis en contacteczeem zijn beroepsspecifiek te n@men.
Contacteczeem kan veroorzaakt worden dmr het vlees, door schoonmaakmiddelen en door
metaal (van blikken). Deze aandoeningen lijken minder vaak voor te komen dan handwondinfec-
ties.
De ondervraagde sleutelinformanten hebben niet de indruk dat werknemers in de vleessector
vaker infectieziekten oplopen (zoals paratyphus ten gevolge van de veel op vlees voorkomende
darmbacterie Salmonella) dan andere mensen. De meest waarschijnlijke besmettingsbron voor
werknemers lijkt. net als voor iedereen. het geconsumeerde voedsel te zijn.

Conclusie
Het belangrijkste probleem met betrekking tot infecties en huidnandoeningen lijkt gevormd te
worden door de handwondinfecties. Deze worden veroorzaakt door een combinatie van
verwondingen en besmetting met microörganismen. Met name slagers en slachters hebben een
duidelijk risico op het oplopen van verwondingen. Ook het werken bij lage omgevingstemperatu-
ren en met natte handen kan de vatbaarheid voor deze infecties vergroten.
Bij degenen die nat werk verrichten kan contactdermatitis voorkomen. Contacteczeem kan
voorkomen bij degenen die werken met blikken. lijm of kruiden.
Werknemers kunnen door contacten met vee, vlees en dierlijke afscheidingsprodukten besmet
worden met infectieziekten veroorzakende bacteriën. In de praktijk lijkt dit echter slechts zeer
sporadisch tot ziekten te leiden. Deze gevallen kunnen echter zeer ernstig zijn.
Er zijn slechts weinig gegevens bekend over de mate waarin bovengenoemde aandoeningen
voorkomen. Preventieve maatregelen kunnen zich richten op het dier, de werkomgeving en de
werknemer.

4. Verwondingenenbedrijfsongevallen

Werknemers in de vleessector hebben in vergelijking met de gemiddelde Nederlandse
werknemers een verhoogd risico op het oplopen van verwondingen en bedrijfs- ongevallen.
Onlangs is een uitgebreid onderzoek afgesloten naar ongevallen en preventie daarvan in de
vleessector (Poll e.a. 1991). De belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksrapport worden
hieronder vermeld.
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Uit de diagnoseregistraties van de bedrijfsverenigingen' blijkt dat in de vleesverwerkende
industrie de kans op het krijgen van een bedrijfsongeval groter is dan in de andere bedrijfstak-
ken. Het betreft hier uitsluitend bedrijfsongevallen die leiden tot ziekteverzuim. Bij de slagerijen
in de detailhandel is het risico ongeveer de helft kleiner dan in de industriële sector. Jaarlijks
worden in de totale vleessector op ellie 100 werknemers ongev@r l0 ongevallen geregistreerd.
Vermoedelijk is dit echter een sterke onderschatting van het werkelijke aantal ongevallen. Men
name bij koíe verzuimen blijft de diagnose in veel gevallen onbekend-
In Duitsland" waar de registratie veel stringenter is, vinden op elke 100 werknemers in de
vleessector 20 ongevallen met ten minste vier verzuimdagen plaas (poll e.a. l99l).
Ook uit een registratie in de Verenigde Staten blijkt dat de vleesverwerkende industrie de
hoogste incidentie van bedrijfsongevallen heeft van alle produkties@toren. Per 100 mensjaren
werden in 1986 27 bedrijfsongevallen geregistreerd. Een bedrijfsongeval is hier gedefinieerd als
een ongeval op de werkplek, waarvoor medische behandeling nodig is (anders dan eerste hulp)
of waardoor men beperkt wordt in de uitvoering van het werk Een bedrijfsongeval wordt hier
dus ruimer geiht€rpreteerd dan in Nederland, waar alleen in geval van ziekteverzuim registratie
plaats kan vinden. In 12 van deze 27 gevallen gaat het ongeval gepaard met ziekteverzuim en
in 15 gevallen is er geen sprake van ziekteverzuim. Vergeleken met andere sectoren, leiden in
de vleesverwerkende industrie relatief weinig ongevallen tot ziekteverzuim (Personick & Taylor-
Shirley 1989).

Wat bereft de aard van het bedrijfsongeval gaat hct volgens de diagnoseregistratie van de
bedrijfsvereniging in ongeveer tweederde van de gevallen om wonden. Eén op de vijf ongevallen
bereft verstuikingen en ongeveer 57o breuken. 3Vo amputaties en 27o verbrandingen.
Uit een analyse van ongevalsbriefjes van de Arbeidsinspectie, blijkt het grootste deel van de
ongevallen (707o) plaatsvindt tijdens slachtwerkzaamheden, uitbenen of andere vleesbewerkin-
gen. DriekwaÍ daarvan wordt veroorzaakt door snijdcn of steken met een mes. waarbij in de
meeste gevallen de vingers of de hand wordt geroffen.
Daarnaast gebeurt l27o van de ongevallen tijdens pauzes of tijdcns het zich van en naar de
werkplek begeven, vooral als gevolg van obstaliels in de looproute. De rest van de ongevallen
vindt plaats tijdens reiniging of onderhoudswerkzaamheden.

De volgende preventiemogelijkheden worden genoemd:
- Het aanpakken van de bronnen van onveiligheid in de werkomgeving (denk aan machines,

gereedschappen, vloeren, obstakels);
- Voorlichting en instructie van de werknemers:
- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (Poll e.a. l99l).

Sinds de invoering van de Arbowet is de werkgever verplicht alle ongevallen met
lichamelijke letsels te vermelden in een register (artikel 9). Ongevallen die emstig
lichamelijk letsel of de dood ten gevolg hebben, moeten direct aan de arbeidsinspectie
gemeld worden. Ongevallen die tot verzuim leiden moeten volgens artikel 58 van de
Ziektewet aan de bedrijfsvereniging worden gemeld. De lenerlijke tekst luidu "Indien een
verzekerde tijdens de uitoefening van zijn dienstbetrekking door een ongeval is geroffen en
tengevolge daarvan ongeschikt is tot het venichten van zijn arbeid, is zijn werkgever
verplicht van dat ongeval aangifte te doen bij de bedrijfsvereniging waarbij hij aangesloten
is." De aangifte van een ongeval bij de bedrijfsvereniging vindt volgens de Ziektewet
gelijktijdig met de ziekmelding plaats.
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In dit kader moet ook gewezen worden op "Veiligheidscampagne Vleessector l992.In deze
door de bedrijfsvereniging en het produktschap georganiseerde campagne wordt onder meer
gepoogd de werkgevers en werknemers in de vleessector meer bewust te maken van de risico's
die aan het werk zijn verbonden. Daarnaast beoogt de campagne de bedrijven aÍrn te zetten tot
het ontwikkelen en ten uitvoer brengen van een op de eigen situatie toegesneden VGW-beleid
(Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) (PVV, 1991).

De informatie van de sleutelinformanten
De sleutelinformanten hebben de indruk dat ongevallen met messen niet alleen gebeuren tijdens
de normale werkzaamheden, maar ook bij opruimen ("in het mes grijpen") of wanneer een mes
gebruikt wordt voor iets anders dan de vleesbewerting ("even een tLouwtje doorsnijden"). Daar
waar het dragen van handschoenen verplicht is gesteld ziet men een duidelijke vermindering van
het aantal snijwonden.
In de vleeswarenindustrie zijn de meeste ongevallen machine-gebonden of vinden plaats tijdens
transpoÍ. De machine-ongevallen worden vaak veroorzaakt door een combinatie van onvoorzich-
tigheid of onervarenheid (menselijke factor) en een niet optimale veiligheid van de machine
(machine-factor). Ook gladde vloeren kunnen de oorzaak zijn van ongevallen. met name
verstuikingen.
Verder kunnen ongelukken voorkomen met schoonmaalimiddelen. Dit gebeurt vooral als er
onervaÍen schoonmalrers aan het werk zijn (bijvooóeeld uitzendkrachten). Een voorbeeld hiervan
is het niet goed verdunnen van schoonmaakmiddelen of het niet goed naspoelen van schoonge-
maakte gereedschappen of banden. waardoor de produktiemedewerkers de volgende dag
h uidirritaties oplopen.

Conclusie
Duidelijk is dat in de vleesverwerkende industrie het risico op ongevallen hoog is in vergelijking
met andere sectoren. Omdat in de Nederlandse statistiek der bedrijfsongevallen alleen ongevallen
opgenomen worden die met verzuim gepaard gaan, is op basis van deze registratie slechts een
ondergrens aan te geven voor het ongevallenrisico. Deze ondergrens ligt op ongeveer l0
gerapporteerde ongevallen per jaar per 100 werknemers. De meeste ongevallen hebben
berekting op verwondingen aan de hand of vingers veroorzaaht door snijden of steken met een
mes. Vermoedelijk is het een onderschatting, aangezien de meldingsdiscipline bij de bedrijven,
met name bij ongevallen met kort verzuim. niet optimaal lijkt. In Duitsland, waar de
onderregistratie geringer is, worden circa 20 gevallen per 100 werknemers geregistreerd. Ook
hier bereft het uitsluitend ongevallen die tot ziekteverzuim leiden. Uit een registratie in de
Verenigde Staten blijkt dat daar slechts 45Vo van de ongevallen in de vleesverwerkende industrie
gepaard gaÍln met verzuim. In hoeverre de Nederlandse situatie vergelijkbaar is de Verenigde
Staten is echter onduidelijk.

5. Gehoorbeschadiging

In de vleessector zijn veel bronnen van lawaai. bijvoorbeeld gillende varkens, machines,
elekrische zagen en ventilatoren. Gehoorschade kan optreden bij geluidsniveaus vanaf 80
decibel. De diverse bronnen in de vleessector prduceren vaak geluid van hogere niveaus. Ook
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werknemers ervaÍen de geluisbelasting op de werkplek regelmatig als te hoog. Deze klachten
worden overigens vaker geuit naarmate de geluidsniveau's feitelijk ook hoger zijn (Gerats e.a.,
1982).
In een DGA-publikatie wordt uitgebreid ingegaan op de specifieke geluidsproblematiek in
slachterijen, en de vleesverwerkende industrie (Granneman, 1990). De mate waarin gehoorbe-
schadiging optreedt is aÍhankelijk van het geluidsniveau, de blootstellingsduur en de persoonlijke
gevoeligheid van het oor.

De enige bron van gegevens over de mate waarin gehoorbeschadiging voorkomt in de
vleessector zijn de PBGO gegevens van slagers en slachters uit de Atlas Gezondheid en
V/erkbeleving naaÍ Beroep (zie paragraaf 2). Binnen beide groepen wordt significant vaker
geklaagd over slecht horen dan in de referentiegroep. De verschillen met de referentiegroep zijn
echter niet groot (Broersen e.a. l99l).

De volgende algemene preventieve maatregelen zijn mogelijk.
- Aanpakken van de bronnen (aantal verminderen, geïsoleerd plaatsen).
- Maatregelen ter beperking van geluidsoverdracht (schermen plaatsen, geluidsabsorberend

materiaal aanbrengen).
- Maatregelen ter bescherming bij de ontvanger (gehoorkappen).

In de publikatie van DGA wordt gedetailleerd ingegaan op mogelijke maatregelen ter bestrijding
van lawaai in slachterijen en de vleesverwerkende industrie (Granneman. 1990). Naar aanleiding
van dit DGA-project wordt momenteel in een varkensslachterij, een runderslachterij en een
vleeswarenbedrijf een lawaaibestrijdingsprogramma ontwikkeld, dat erop gericht is het
geluidsniveau op alle arbeids-plaasen te laten voldoen aan de wettelijke nornen (demonsnatie-
project "lawaaibestrijding in industriële vleesbedrijven", PVV. I 99 I ).

De informaÍie van de sleutelinformanten
De bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen hebben de indruk dat lawaaidoofheid veel
voorkomt (bij oudere werknemers), en dat het zeker beroepsspecifiek is. De meesten hebben er
in de praktijk echter maar heel weinig mee te maken. Slechthorendheid leidt immers meestal niet
tot ziekleverzuim. Gesuggereerd wordt om hierover meer te weten te komen, de resultaten van
tijdens het PBGO gemaakte audiogrammen te inventariseren. Fen bedrijfsarts werkzaam in de
vleeswarensector heeft dit wel eens gedaan: bij ongeveer 20Vo van de produktiemedewerkers
bleek een meer of minder ernstige voÍTn van gehoorschade aanwezig.

In de bedrijven wordt veelal nog weinig aandacht geschonken aan meer structurele preventie van
lawaai (bestrijding aan de bron). In plaats daarvan ligt de nadruk nog veelal op het verstrekken
van gehoorbescherming. Hierbij valt op dat deze nog steeds niet door iedereen gefuagen worden.
Zolang structurele maatregelen nog uitblijven is goede voorlichting noodzahelijk, evenals het
continu motiveren tot en toezien op het gebruik ervan.

Conclusie
In de vleessector zijn diverse lawaaibronnen aanwezig van een geluidsniveau dat gehoorschade
kan opleveren. Over de mate waarin gehoorschade voorkomt bij werknemers in de vleessector
zijn slechts weinig gegevens.
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De mogelijkheden tot preventie van gehoorschade kunnen liggen in de aanpak van de
lawaaibron, de geluidsoverdracht of de persmnlijke bescherming van de werlnemer. Voor
verschillende sectoren van de vleesindustrie zijn de specifieke mogelijkheden tot reductie van het
geluidsniveau beschreven. Het demonstratieproject "lawaaibestrijding in industriële bedrijven"
voÍmt @n aaffzet tot meer structurele preventie van laweni in de vleessector.

6. CARA

Uit de Atlas Gezondheid en Werkbeleving naar beroep (zie paragraaf 2) bhjkt dat slagen in de
indusriële sector signiÍicant vaker klachten hebben over hoesten, kortademigheid en
benauwdheid 's nachts en vaker onder behandeling zijn voor astma of bronchitis dan de
referentiegroep. Dit geldt niet voor slachterij-medewerkers (Broersen e.a. l9l). Er is geen
literatuur gevonden over (oorzaken van) CARA of verkoudheid in de Nederlandse vleessector,
die meer informatie zou kunnen geven.
V/el zijn enige gegevens beschikbaar over de agrarische sector. Uit onderzoek onder mannelijke
agrariërs tussen 40 en 60 jaar bleek 87o van de varkenshouders de laatste twee jaar astma-
aanvallen te hebben gehad die zij in verband brachten met hun werk. Het dagelijks slijm
ophoesten werd door l07o van de varkenshouders als arbeidsgebonden klacht genocmd; 90Vo van
de pluimveehouders meldde hinder in het werk te ervaren door stof op de werkplek (Willems
e.a., 1984). In een nader onderzoek onder een beperkt aantal slachtkuikenhouders (n=8) werden
echter geen gezondheidseffecten (longfuncticstoornisssen) in verband met de blootstelling aan
onder meer stof vastgesteld (Haar e.a., 1984).

In de discussies over het werken in de vleessector en CARA wordt ook weleens gewezen op het
zogenaamde "meat-wrapper's asthma". De meest recente publikatie over deze aandoening die in
het literatuuronderzoek is gevonden. dateeÍ uit 1976 en heeft slechts betrekking op één
werknemer (Andrasch & Bardana. 1976). Geconstateerd wordt dat herhaalde beroepsmatige
blootstelling aan PVC-rook, die vrijkomt tijdens het verhitten van plastic waÍumee het vlees
verpakt wordt en tijdens de verhitting van de lijm waarmee het prijsetiket wordt vastgeplalit, bij
deze werknemer een rol heeft gespeeld bij de opgetreden astma-aanvallen.
Uit een uitgebreid onderzoek in de Verenigde Slaten van het NIOSH (National Institute for
Occupational Safety and Health) is gebleken dat de enzymen papaine. bromelaine en ficine
astma kunnen veroorzaken bij vleesverwerkers. Deze enzymen worden toegepast in sprays die
gebruikt worden om biefstuk malser te maken. Tijdens het sprayen komt een deel van de
enzymen in de lucht terecht in de vorm van aërosolen. Bij werknemers die blootgesteld zijn aan
deze aërosolen is de prevalentie van astma l2lo.Deze astma ontwikkelt zich na een periode van
sensibilisatie. Er zijn (nog) geen beoordelingscriteria voor een veilige hoeveelheid ontwikkeld.
Voor vergelijkbare enzymen wordt een maximumgrens van 0,06 microgram per kubieke meter
lucht gehanteerd (Votaw e.a. 1989). Voor zover bekend worden deze sprays echter in Nederland
niet gebruikt.

Votaw e.a. noemen een aantal mogelijkheden tot het voorkomen of minimaliseren van de
blootstelling. Omdat deze van toepassing zijn op alle mogelijk allergene stoffen, worden deze
hier opgesomd: aanleggen van speciale afvoerventilatie, werken in geisoleerde werkruimtes en
dragen van gasmaskers. Werknemers die al overgevoelig zijn geworden of astma hebben
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ontwikkeld, zouden overgeplaatst moeten worden naar werkplekken waar geen bloostelling
plaatsvindt (Votaw e.a 1989).

De informatie van de sleutelinformanten
Verkoudheid en of CARA worden niet direct als beroepsgebonden aandoeningen beschouwd
door de geïnterviewden. rilanneer echter de bevinding uit PBGO-onderzoek vmrgelegd wordt,
dat slagers werkzaam in de indusrie meer klagen over hoesten dan de gemiddelde Nederlandse
werknemers, kan men zich dit wel voorstellen. De volgende mogelijke oorzaken worden
onderkend.
- Men heeft te maken met grote temperatuurverschillen (voor en na de koeling) en daardoor

ook met tocht. Met name in het warme seizoen (buiten warm, binnen deels koud) kunnen
de temperatuurverschillen niet ontlopen worden.

- Degenen die in de kou werken, nemen niet altijd de moeite de beschermende kleding uit te
trckken, voordat men ruutr de veel warÍneÍe kantine gaat.

- De rook in de vleeswarensector.
- Men zal in de vleesindustrie meer aandacht schenken Íum een verkoudheid en sneller

thuisblijven dan de gemiddelde werknemer. omdat het klimaat in de werkomgeving
onprettig is.

Men heeft niet de indruk dat er. behalve bij het roken van vlees, in de vleessector bepaalde
stoffen gebruikt worden die hoest veroorzaken. In kippenslachterijen zou allergie kunnen
ontstaan voor stof of veren.

Conclusie
Uit bedrijfsgezondheidskundige gegevens komt nÍur voren dat slagers in de indusrie meer
klachten hebben over hoesten, benauwdheid en kortademigheid. Deze klachten zouden volgens
de sleutelinformanten kunnen samenhangen met klimatologische werkomstandigheden, zoals
temperatuuÍswisselingen en tocht. In de buitenlandse literatuur wordt verder ecn verband gelegd

tussen het gebruik van sprays en de prevalentie van astma. Voor zover bekend worden deze
sprays in Nederland echter niet gebruikt.

7. Kanker

Hoewel uit epidemiologische onderzoeken in de Verenigde Staten, Australië, Groot Brittannië en
Zwden naaÍ voren komt dat werknemers in slachterijen en de vleeswarenindustrie een iets
verhoogd sterfterisico hebben voor sommige voÍÍnen van kanker, is het vooralsnog niet duidelijk
of de verklaring hiervoor in het werk moet worden gezocht of in factoren buiten het werk
(bijvoorbeeld roken en voeding). Bij de onderzoeken is veelal gebruik gemaakt van landelijke
of regionale kankerregistraties of archieven van vakbonden. Vergeleken met de algemene
populatie, ligt de kankersteÍfte bij de onderzochte groepen in de vleessector ongeveer l0 tot30lo
hoger (Coggon e.a. 1989, Johnson e.a. 1986, Pearce e.a. 1988, Reif e.a. 1989). In een Britse
onderzoek wordt echter geen hogere totale sterfte gevonden bij werknemers in de vleessector,
wel een kleine oversterfte aan kanker (Coggon e.a. 1989). In de andere onderzoeken worden
geen gegevens verstrekt over de totale sterfte.
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De kanker zou mogelijk vermrzaalÍ kunnen worden door virussen in vlees, waarvan bekend is
dat ze bij dieren kanker kunnen geven. Andere verklaringen die genoemd worden zijn de
blmtstelling aan kankerverwekkende stoffen zoals nifrosamines en schoonmaakmiddelen die
butyl-hydroxyanisol (BHA) en butyl-hydroxytolueen (BlfD bevatten. Er is op dit moment echter
nog zeer weinig bekend over de oorzaken van kanker in de vleesindustrie (Coggon e.a. 1989,
Johnson e.a. 1986, Pearce e.a. 1988, Reif e.a. 1989).
Het duideldkst is het verhoogde risico op de meest voorkomende vorÍn van kanker, namelijk
longkanker. Een verklaring voor het verhoogde risico op longkanker zou echter kunnen zijn dat
werknemers in de vleessector meer roken. trn een Zweeds onderzoek is gevonden dat slagers en
slachters die gestorven zijn aan longkanker allemaal rokers of ex-rokers waren. Dit in tegen-
stelling tot de twee vergelijkingsgroepen (gestorven wegens andere vorÍnen van kanker en een

steekproef uit alle overledenen) waarbinnen ongeveer een kwaí nooit gerookt heeft (Gustavsson

e.a. 1987).
Verder worden verhoogde risico's gerapporteerd op het krijgen van kanker aan het bindweefsel,
het lymphestelsel en leukemie (Pearce 1988) en de ziekte van Hodgkins (Johnson e.a. 1986).
Deze vormen van kanker komen veel minder vaak voor dan longkanker (Pearce 1988).

Over preventiemogelijkheden wordt in de literatuur niets vermeld, wat begrijpelijk is gezien het
geringe niveau van kennis over de oorzalien van kanker binnen de vleessector.

De informatie van de sleutelinformanten
De ondervraagde sleutelinformanten hebben niet de indruk dat kanker een beroepsspecifieke
aandoeningen in de vleessector is. Het komt zeer sporadisch voor. Mogelijk kankerverwekkende
schoonmaakmiddelen worden nu veel minder gebruikt dan vroeger. Hierop wordt streng

toegezien door de arbeidsinspectie.

Conclusie
Het uit buitenlandse onderzoekingen naar voren komende verhoogde sterfterisico voor sommige
voÍmen van kanker onder werknemers in slachterijen en de vleeswarenindustrie kan niet direct
in verband gebracht worden met het werk. Ook factoren buiten het werk (bijvoorbeeld roken en

voeding) kunnen hierop van invloed zijn.
Over kankersterfte bij Nederlands werknemers in de vleessector is niets bekend.

Beroepsziekten algemeen

In Nederland is geen registratie van beroepsziekten. Er is alleen een registratieplicht voor
bedrijfsongevallen. Het is daarom niet mogelijk rechtstreeks te bepalen hoe vaak het werk in de

vleessector de oorzaak is van ziekte. Ook is niet bekend wat het relatieve belang is van de
verschillende beroepsziekten. Zieklevenuimcijfers naar diagnose kunnen slechts een indicatie
geven, omdat slechts bij een deel van de verzuimen de diagnose bekend is en omdat daarbij niet
geregisreerd wordt of de aandoening wel of niet veroorzaalit is door het werk.

Om toch een indicatie te laijgen van het relatieve aandeel van de verschillende beroepsziekten
in de vleessector. wordt gebruik gemaakt van gegevens uit een registratiesysteem in de
Verenigde Staten. Deze gegevens betreffen uitsluitend de grootste risicogroep binnen de
vleessector, namelijk de vleesverwerkende industrie.
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Een beroepsziekte wordt daar gedefinieerd als elke acute of chronische aandoening die het
gevolg is van blootstelling aan factoren in de werkomgeving, uitgezonderd bedrijfsongevallen.
In 1986 werden op elke 100 full-time werknemers in de vleesverwerkende industrie 6,4
beroepsziekten geregistreerd. Vermoed wordt dat dit aantal een onderschatting vormt, omdat
werknemers en aÍtsen een aandoening vaak niet als werkgebonden herkennen. Ongeveer
driekwart van de beroepsziekten (4,8 per 100 werknemers) betreft "aand@ningen gerelateerd aan
herhaalde beschadigende inwerking"'. Hieronder vallen aandoeningen aan het bewegingsappa-
raat, het carpaaltunnel syndroom en gehoorverlies ten gevolge van lawaai. ln l21o van de
beroepsziekten (0,8 per 100 werknemen) betreft het een huidziekte of huidaandoening, en 27o

van de beroepsziekten (0,14 per 100 werknemers) tenslotte heeft betÍekking op ziekten aan de
ademhalingswegen ten gevolge van blooÍstelling aan toxische sloffen (Personick & Taylor-
Shirley 1989). In de betreffende publikatie wordt niet vermeld in hoevene deze beroepsziekten
samen gÍum met verzuim.

Vertaling van "disorders associated with repeated Eauma". Hierbij wordt de volgende
omschrijving gegeven: "Includes conditions due to repeated motion. vibration or pressure,

such as carpal tunnel syndrome and related illnesses affecting the wrist and surrouding
areas. Another example of repeated lÍauma is noise-induced hearing lost".
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BIJLAGE C: INVENTARISAJIE VAN VERZUIMACTIVITEITEN IN DE VLEES-
SECTOR

Het derde deel van het in dit raDport beschreven onderzoek heeft betrekking op de inventarisatie
en evaluatie van de huidige verzuimactiviteiten in de vleessector. Om een zo compleet mogelijk
beeld te krijgen van de activiteiten in de sector zijn verschillende ingangen gehanteerd. Ten
eerste is informatie gevraagd aan de leden van de begeleidingscommissie. Ook in de gesprekken
met de sleutelinformanten is steeds gevraagd naar bedrijven die systematisch aandacht besteden
aan het bestrijden van het verzuim en/of de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Tenslotte
is gebruik gemaakt van de zogenaamde 'sneeuwbalmethode' door aan de benaderde bedrijven
te vragen of men nog andere bedrijven kent die op het onderhavige terrein eveneens activiteiten
ontplooien. De op deze wijze achterhaalde bedrijven zijn vervolgens benaderd voor een
telefonisch interview. De resultaten van &z-e interviews zijn beschreven in deze bijlage.

In het kader van de inventarisatie van lopende activiteiten in de vleessector met betrekking tot
verzuimbestrijding en/of verbetering van de arbeidsomstandigheden zijn 23 bedrijven benaderd
voor een telefonisch interview. Het bereft ongetwijfeld de op dit gebied meest actieve bedrijven
in de sector. In die zin geeft de hier beschreven informatie een overschatting van het activiteiten-
niveau in de vleessector. Het is in dit project ook niet de bedoeling een representatief beeld
hiervan te presenteren.

Van de 23 benaderde bedrijven bleken er 22bereid mee te werken aan het telefonisch interview.
Éen UeAri;f wilde liever schritlelijk reageren en heeft een vragenlijst toegestuurd gekregen.
Verder is in dit verslag de informatie meegenomen van 2 bedrijven die in het kader van de
gesprekken met sleutelinformanten (zie bijlage B) waren benaderd. Hiermee komt het aantal
bedrijven waarover in deze bijlage informatie zal worden verstrekt op 25.
De interviews zijn steeds gehouden met het hoofd personeelszaken. Tijdens het interview is
onder andere gevraagd naar de kenmerken van het bedrijf en nÍutr het beleid inzake verzuim en

arbeidsomstandigheden. Bij dit laatste is doorgevraagd naar de registratie van het verzuim, de
procedures rond de melding, de sociaal medische begeleiding van verzuimen, de mogelijkheden
voor aangepast werk, en de lopende activiteiten met betÍekking tot de arbeidsomstandigheden.
Tenslotte is gevraagd naar ervaren knelpunten (en oplossingen voor zover beschikbaar) en de
eventuele opbrengsten. De gehanteerde vragenlijst is opgenomen als bijlage E.

Kenmerken seïnterviewde bedriiven
De kenmerken van de 25 geïnterviewde bedrijven zijn samengevat in tabel C.l. Er zijn l0
bedrijven afkomstig uit de vleeswarenindustrie zonder slachting en 2 met slachting; 6 slachterijen
(5 varkens-, I runder-), I slachtproduktenhandel, 2 pluimveeslachterijen en 4 slagerijbedrijven.
I bedrijf valt onder de categorie 6 - l0 werknemers,4 bedrijven met 5l - 100 werknemers, 5
bedrijven met 101 - 200 werknemers, l0 met 201 - 500 werknemers en 5 bedrijven met meer
dan 500 werknemers. Het jaarlijkse verlooppercentage varieeÍ van I tot 2l%o, met een
gemiddelde van l0.8%o.

De meeste bedrijven zijn aangesloten bij een bedrijfsgezondheidsdienst (4 bedrijven niet). Het
oordeel van de geihterviewde lZ-functionaris over de financieel-economische positie van het
bedrijf was in 17 gevallen redelijk tot goed. en in 5 gevallen matig tot slecht.
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Het verzuimpercentage over '91 varieerde van 6,3 lot 207o. Het gemiddelde over '90 en '91
tezamen was l2?o. Bij de slachterden is het verzuim hoger dan bij de andere bedrijven, namelijk
1427o. Bij 12 bedÍijven wÍrs het verzuim in'91 gedaald (gemiddeld 2,17o), bij 3 bedrijven was
het verzuim (licht) gestegen. Bij een aantal bedrijven waÍen de verzuimcijfers over '91 nog niet
bekend.
De verzuimpercentages van de bedrijven over 1990 zijn vergeleken met de cijfers van de totale
sector (zie bijlage A: tabel A.7). Het gemiddelde verzuimpercentage van de telefonisch
getnterviewde bedrijven lag in 1990 op 12,3?o. Dit is iets hoger dan het gemiddelde voor de
totale sector Ql§fo). Ook wanneer de verzuimcijfers van de twee meest voorkomende sectoren
(vleeswarenindustrie zonder slachting en slachterijen) wordt gekeken, valt de vergelijking in het
nadeel van de geïnterviewde bedrijven uit De vleeswarenindustrie zonder slachting en de
slachterijen kenden in 1990 een verzuimpercentage van respectievelíjk l0,2Vo en 13,4?o. Bij de
geihterviewde bedrijven lagen deze cijfers in 1990 respectievelijk op l2,l7o en 14,9%.
Geconstateerd kan worden dat verzuimactiviteiten niet direct plaats lijken te vinden in de
bedrijven met de laagste verzuimcijfers.

Verzuim- en/of arbeidsomstandiehedenbeleid
Aan de PZ-functionarissen van de bedrijven is naar het beleid ten aanzien van het ziekteverzuim
en de arbeidsomstandigheden gevraagd. Soms bleek het beleid op deze onderdelen moeilijk
gescheiden te kunnen worden. Meestal was echter sprake van afzonderlijke beleidsterreinen, die
op verschillende momenten door verschillende partijen waren geïnitieerd.

Over het algemeen wordt de meeste aandacht besteed aan de verzuimbegeleiding. Het 'doorsnee-
verzuimbeleid' zieÍ" er als volgt uit. Er wordt naar gestreefd de directe leidinggevende van de
vezuimer zoveel mogelijk bij de begeleiding te betrekken. Dat betekent dat de melding bij
voorkeur bij de directe chef (afdelingshoofd, groepsleider) plaatsvindt, en dat deze contact met
de verzuimer onderhoudt. Het contact blijven houden tussen verzuimer en bedrijf wordt als zeer
belangrijk ervaren. De langdurige verzuimer wordt dan ook regelmatig thuis gebeld of opgezocht
en wordt uitgenodigd voor gespreklien bij PZ. de becirijfsarts ery'of de directe chef. Soms zijn er
vaste regels voor het oproepen voor deze gesprekken, soms gebeurt het als 'daartoe aanleiding
is'. Regelmatig vindt er overleg plaats over de verzuimgevallen. Dit gebeurt meestal in een

Sociaal Medisch Team (SMT). Hier kunnen verschillende partijen zitting hebben, maar eigenlijk
altijd wel IZ en bedrijfsarts. In vrijwel alle gevallen hebben de bedrijven te maken met een

eigen verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsvereniging die op de hoogte is van de situatie
in het bedrijf. Dit wordt als zeer positief ervaren!
Alle bedrijven hebben wel een vorÍn van verzuimregistratie, maar de manier waarop het gebruikt
wordt verschilt. In een aantal bedrijven wordt het alleen gebruikt om per persoon bij te houden
hoe vaak en lang er verzuimd wordt, in andere bedrijven wordt ook naar het verzuim per
afdeling gekeken, waardoor een eventueel verband met het werk opgespoord zou kunnen
worden.
Het eventuele verband met het werk komt meestal wel aan de orde in de gespreklien die met de
verzuimer gehouden worden. bij de bespreking van verzuimgevallen in het SMT, en bij het
gesprek dat de bedrijfsarts met de verzuimer voert. Hoewel op meerdere momenten de relatie
met het werk aan de orde kan komen, bestaat uit de interviews toch de indruk dat bij veel
bedrijven de aandacht voor werkgebonden verzuimoorzaken slechts impliciet is.
In twee bedrijven zijn arbeidsvoorwaardelijke pritdcels onderdeel van de verzuimmaatregelen.
Jaadijks wordt voor elke werknemer een bedrag gereserveerd, waar na elke ziekmelding iets
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vanaf gaat. Na 4 keer ziekmelden is het op. Aan het einde van het jaar wordt het overschot
uitgekeerd. Bij enkele andere bedrijven denkt men eÍover iets dergelijks op te zetten.

Het beleid ten aanzien van arbeidsomsandigheden is per bedÍijf heel verschillend. In een aantal
bedrijven wordt alleen naar aanleiding van klachten bekeken of er iets aan de arbeids-
omstandigheden veranderd kan worden. In andere bedrijven is de aandacht voor dit punt meer
gestructuÍeerd. Dit kan variëren van het aanstellen van een "arbo-coördinator" of "aÍbo-
commissie", die op de werkplek moet onderzoeken of er iets aan de arbeidsomstandigheden
verbeterd kan worden, tot het structureel houden van enquëtes en werkplekonderzoek. Hier is
vaak de BGD in betrokken. De resultaten worden besproken op verschillende niveaus en
overleggroepen Oljv. VGW-commissie, Arbocommissie) in het bedrijf, op basis waarvan het
beleid wordt afgesteld" De verbeteringen in de arbeidsomstandigheden betreffen vaak ergonomi-
sche aanpassingen van de werkplek. Verder wordt veel voolichting gegeven over beschermende
attributen, zoals gehoorbeschermers, overschoenen en handschoenen.
Een aantal malen is ingegaan op de arbeidsverhoudingen. Er worden problemen gesignaleerd bd
het leidinggeven op afdelingsniveau. Op deze plaats zitten veelal gepromoveerde harde werkers
uit de produktielijn, die vaak geen of onvoldoende opleiding voor, of affiniteit met leidinggeven
hebben. In de intensieve verzuimbegeleiding, zoals de meeste bedrijven die voorstaan, is hun
echter een belangrijke rol toebedeeld, waarbij leidinggevende kwaliteiten essentieel zijn. Als
oplossing wordt in een aantal bedrijven deze afdelingschefs opleidingen aangeboden. In een

ander bedrijf is de organisatie zodanig veranderd dat er kleinere groepen gevormd zijn, waar
geen afdelingschefs. maar groepsleiders zitten. Het bedrijf is teweden over deze reorganisatie.

Er is gekeken of er verschillen konden worden gesignaleerd in het verzuim- en/of arbeidsomstan-
dighedenbeleid tussen de verschillende sectoren en bedrijfsgroottes. Er is geen aanwijzing
gevonden vooÍ een verschil in beleid per subsector. V/el bestaat de indruk dat grotere bedrijven
(>200) over het algemeen iets actiever en explicieter zijn in hun beleid ten aanzien van
ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.
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BIJLAGE D: Lijst van geihterviewde sleutelinfonnanten

Dhr. M. Brussee, Personeelszaken de Meesmeesters Zoetermeer

Dhr. M.F. Depla, Voedingsbond FNV

Dhr. J. van Dijk, Holon Consultancy

Dhr. F. Halma, Verzekeringsgeneeskundige GUO Deventer

Dhr. H. van der Horst, Personeelszaken Ekro Apeldoom

Dhr. E. Oostdijk, Bedrijfsarts Nationale Arbodienst

Dhr. M. Ouwerkerk, Bedrijfsarts BGD Midden-IJssel

Dhr. K. Poll, Onderzoeksmedewerker NIA

Mw. M. de Rooy-Diederen. Verzekeringsgeneeskundige GUO Den Haag

Dhr. F. Schellens, Personeelszaken Goossens b.v. Asten

Dhr. J. Servaes, Bedrijfsarts BGD Oss

Dhr. G.J. Wichems, Personeelszaken Janssen Apeldoom

Dhr. P. Tngger, Bedrijfsarts BGD Midden-IJssel
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BIJLAGE E: Vragenlijst telefonische interviews

naam bedrijf:
adres:

telefoon:

gesproken met:

datum gesprek:.. -..- 199.

U spreekt met ................. van het Nederlands Instituut voor Preaeventie Gezondheidszorg TNO.
Wij doen onderzoek naar ziekteverzuim in de vleessector en de mogelijkheden om de
achterliggende problemen aan te pakken. Dit op verzoek van de bedrijfsvereniging (de
Samenwerking), het Produktschap voor Vee en Vlees en het Ministerie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Uw bedrijf is ons genoemd (door de begeleidingscommissie van het onderzoek), als voorbeeld
van een bedrijf in de vleessector dat systematisch aandacht besteed aan het ziekteverzuim en/of
aan de arbeidsomstandigheden. Zouden wij u daarover enkele vragen mogen stellen? Heeft u
daar nu tijd voor? Zo niet. wanneer wel?

l. kenmerken van het bedriif

subsector: slagerij

bedrijfsgrooae

slagerij met filialen
vleeswarenindustrie met slachting
vleeswarenindustrie zonder slachting
slachterijen
slachtproductenhandel
snackindustrie
groothandel
loonsla gers/slachtersbedrijven
voorverpakkin gsbedrij ven
uitbenerij
pluimveeslachterijen
poeliersbedrijven
overigen

minder dan 5 werknemers
6 - l0 werknemers
ll - 20 werknemers
2l - 50 werknemers
5l - 100 werknemers
101 - 200 werknemers
201 - 500 werknemers
meer dan 500 werknemers
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ploegendienst

personeel opbouw

zo ja, welk percentage werknemers betreft het?
nee (alleen dagdienst)

peÍsentage werknemers jonger dan 30
idem 30 45 jaar

idem ouder dan 45 jaar

percentage vrouwen
percentage allochtonen
percentage inhuurlaachten

moeilijk om geschikt ja, moeilijk
personeel te vinden?

jaarlijks verlooppercentage

aansluiting bij BGZ

nee, geen probleem

verzekeringsvorm omslaglid
afdelingskas
eigen risicodrager

verzuimpercentage 1990
idem l99l

fin+conomische positie goed
redelijk
matig
slecht

2. inhoud van het oroiecíbeleid
Wie doet wat? Vaste afspraken? Hoe vaak? Goed doorvragen en uitgebreid beschrijven!

Verzuim
Verzuirnregistratiesysteem? Prikkels? Melding? Contactlbegeleiding? (aangepast werk)
Verband met werk? Verzuimcommissie of VGW-cotrunissie? Vaste afspraken over verzuim
met bgdlvg?

Arbeidsomstandi gheden

Wat wil men veranderen? Op u,elke manier? Welke partijen zijn daarbij betokken?
Arbocommissie?

Voor welke categorieën werknemers:

Ja
nee
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3. kenmerken van proiect:

sinds wanneer (huidige fase):

initatiefnemers(s):

beEokkenen:

speciaal budget:

is verzuim/arbeidsomstandighedenbeleid schriftelijk vastgelegd:

4. uitvoerine van het proiect

specifieke problemen bij uitvoering:

oplossingen:

5. opbrengslen

geconstateerde effecten op het verzuim:

overige effecten:

6. verdere medewerking

Zouden wij eventueel een keer bij u langs kunnen komen om met enkele personen (een
vertegenwoordiger van de directie, iemand van personeelszaken, een vertegenwoordiger van
de OR, iemand van de verzuim- enlof arbocommissie, en een eventuele exteme initiatiefne-
mer, zoals de BGD) verder te praten over de ervaringen in uw bedrijf met deze activiteiten.

7. andere proiecten?

Kent u andere bedrijven in de vleessector waar op verzuimbestrijding gerichte activiteiten, of
meer systematische aandacht voor de arbeidsomstandigheden plaas vinden?

Zo ja: Kunt u mij de naam en plaats (eventucel adres) van deze bedrijven noemen?

Tenslotte willen wij u haÍtelijk danken voor uw medewerking.
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BIJLAGE F: Topiclijst interviews case-studies

gz' l. achterqrondqegevens van het bedriif

is er een ondernemingsraad?
is er een VGW-commissie of Arbo-commissie?
Wie zitten daarin?
heeft het bedrijf een eigen verzuimregistratie?
Zo ia, welke verzuimmaten worden berekend?

: ïïLï':ffiif;ïvens 
gebruikr?

pzlilirlor 2. wat ziin volqens de ondervraasde de belaneriikste sezondheidsproblemen
van de werknemers in dit bedriifl

pzldirlor 3. toelichtins op het orosramma/de activiteiten (zie formulier)
(geef eerst een korte samenvafiing van het prograrnma zoals dit uit het
telefonische intervieu, naar vore,t is gekomen, vraag vervolgens naar de
punten uit de topic-lijst die nog opengebleven of onduidelijk zijn)

:'ir;;,,,:ir'iii#t#:12;;,',ï,,,o pmer ki n ge n I aanvul li n g e n

: ?'-;n;ltiiit"':i:: 
;"öïï"'

o pme r ki n ge n I aanvul li n g,en

pz . HïL'ffi'ï:[,ffffiï§:,ffii:ï:::"ff]1 1:,x;:ï;*",zdn a,,e
voorgenomen activiteiten al uitgevoerd?
voÍïnen het programma/de activiteiten op het gebied van verzuim en
arbeidsomstandigheden één geheel, of zijn het twee apaÍe gebieden?, Íïï #i{',:ïiirï*itïr}ït:ïïr§l;ï% 

",::,;Y:,,
algemeen beleid van moederbedrijf)
welke partijen zijn, in welke mate, betrokken bij de invulling van dit
beleid?

' In de kantlijn is met dir, pz of or aangegeven of de betreffende vraag aan respectievelijk
directie, de personeelsfunctionaris of de OR-vertegenwoordiging wordt gesteld.
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is er een speciaal budget voor dit beleid?
Zo ia, wat is de omvang?

pzldirlor 4. evaluatie van het proiect en de eieen betrokkenheid

wat zijn de positieve kanten en negatieve kanten van het programma/de
activiteiten?

: ;lii ::ïÏïïL::"T,ïJ."r,"&ïï##rïllu,, 
"o 

ongeva,,en, ver,mp,
werksfeer, produktiviteitlprestaties)

: i§oxïl,LïïTii:ïHïïi'JL",r,"ren voorsedaan voorgedaan?
hoe heeft men geprobeerd deze aan te pakken?

, ffiÍrr{rtrhtrï#rfïffït, ffi?uoroo"na" (nie,
bij directie)?
hoe oordeelt u over de inbreng van de andere (bij directie: de verschillen-
de) partijen?
heeft u nog ideeën over hoe het programma/de activiteiten verbeterd zou
kunnen worden?
zou u het programmy'de activiteiten aan andere bedrijven aanbevelen?
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Bijlage bij de topiclijst

(checken welke infonnatie ontbreekt in het telefonische interview en bij vraag 3 hiernaar vragen)

I verzuim

meldingsprocedure, contacten met zieke werknemer, SMT, werkhervattingsplan, aangepaste
arbeid (tijdelijk of voorgoed), eventuele positieve of negatieve prikkels - afspraken met
bedrijfsvereniging, verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsarts, hoe is het tot stand gekomen
(aanleiding, initiatiefnemers, etc.).

II arbeidsomstandieheden

* arbeidsinhoud: aanpassingen. veranderingen in de inhoud en/of organisatie van het werk;
taakroulatie, faakvenijking etc.* arbeidsomstandigheden: fysieke belasting (ergonomische verbeteringen, nieuwe tech-
nieken, materialen, hulpmiddelen), werkdruk, stress. klimaat (kou. warmte, tocht, etc.), geluid,
veiligheid.
* arbeidsverhoudingen: wijze van leidinggeven. human Íesources management.
* arbeidsvoorwaarden: opleidingsmogelijkheden,loopbaanbegeleiding, werk -rusttijden etc.

hoe is het tot stand gekomen (aanleiding, initiatiefnemers, etc.).
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