
UDF
&q?

organisatie voor
toegepast natuurwetenschappel ijk
onderzoek

,lìXO

RISICOPBRCEPTIE EN RTSKANT GEDR.AG

IN DE ARBETDSSITUATIE

een onderzoek bij Iassers

V.A. Gättinger

postadres
postbus 124
2300 AC leiden

telef oon 071 -17 04 41
gio2O2277 tnv NIPG-TNO
leiden

Uitgevoerd door het

Nederlands Instituut voor Praeventieve
Gezondheidszorg TNO

In samenwerking met het

Instituut voor Milieuhygiëne en Gezond-
heidstechniek TNO

Beleidsruimteverslag br.nr. : 372

juli 1984

Leiden - Delft

TNO Preventie en Gezondheid
bibliotheek Gortergebouw

0I FEB 1ee5

PostÞus ât16,230'l ÖE Lglden

Stamboeknummer

\zz D:

,,Voor de rechten en verplichtingen
van de opdrachtgever met betrek-
king tot de inhoud van d¡t rapport
wordt verwezen naar de Algemene
Voorwaarden van TNO".

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar ge-
maakt door middel van druk, foto-
copie, microfilm of op welke ande-
re wijze ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van TNO.
TNO aanvaardt geen enkele aan-
sprakeliikheid met betrekking tot
de inhoud en/of de vorm van deze
uitgave.

r'l cJ I t,/





INHOUD

VOORVíOORD

blz.

1. TNLEIDTNG

2. DOELSTELLING EN ACTITERGRONDEN .

2.1 Doelstelling .

2.2 Risicoperceptie
2.3 Riskant gedrag . .

2.4 Risicoperceptíe en riskant gedrag

2.5 Achtergrondfaktoren

2.6 Samenvatting. r.,.

3

3

3

3. RISICOPERCEPTIE

3.1 Inleiding
EN RISKANT GEDRAG BIJ LASSERS l_6

1,6

6

I
10

T4

30

30

30

30

3.2 Opzet en werkwijze .

3.2.1, Inleiding
3.2.2 Gedragsobservaties

3 .2.2.1. Inleiding
3.2.2.2 Technieken

3.2.2.3 Pilotstudy

L7

L7

t8
18

19

23

24

25

26

Risicoperceptie
Expositie

Uitvoering

4.L In1eiding
4.2 Risicoperceptie

4.2.L Interviews
4.2.2 Samenvatting en diskussie

4.3 Riskant gedrag . .

4.3.1" Observatiegegevens

4.3.2 Samenvatting en diskussie

34

35

35

40



4.4 Attitudemodel van Fishbein en Ajzen

4.4.L Attitudes, subjektieve normen en intenties
4.4.2 Relatie tussen attitude, srrbjektieve normen,

intenties en gedrag . .

4.4.3 Samenvatting en diskussie . .

4J RisicopercepÈie en riskant ged-ag: aehtergrondfak-

toren

4.5.1 Inleiding . .

4.5.2 Achtergrondfaktoren .

41

4L

45

47

ve normen . .

en gerapporteerd gedrag

sampling

4.5.2.5 Overbruggingen . .

4.5.2.6 Afkortingen
4.5 .2 .7 Catachresen

4.5.2.8 Safety sampling

4.5.2.9 Het niet gebruiken van persoonlijke

beschermingsmiddelen .

4.5.2.l-0 Af stand tot agens

4.5.3 Samenvatting en diskussj,e . .

4.6 Lasrookexpositie . .

4.6.1 Inleiding . .

4.6.2 Stofkoncentratie

4.5 .2 .7 Attitudes
4.5 .2.2 Sub jektie
4.5.2.3 Intenties
4.5.2.4 Positive

48

48

49

49

49

50

5l_

5l-

54

54

54

55

56

60

62

62

63

66

61

67

68

4.6.3 Samenvatti

4.7 Klachtenpatronen

4.7 .L rnleiding
4.7 .2 Klachten

ng en diskussie
bij lassers .

achtergrondkenmerken

attitude
gedragsvariabelen . .

stofkoncentraties in de ademzone

en diskussie

4.7.3 Klachten en

4.7 .4 Klachten en

4.7.5 Klachten en

4.1 .6 Klachten en

4.7.7 Samenvatting

68

69

69

70

70



5. SAMENVATTING EN KONKLUSIES

SLOTWOORD EN SUGGESTIES

LITERATUUR

BÏJLAGEN

74

85

87





VOORWOORD

De mens in zijn arbeidssituatie is vanouds een aandachtsgebied van het

Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO. Doel van het

onderzoek op dit gebied is te komen tot aanwijzingen en aanbevelingen

die bij kunnen dragen tot de gezondheid, veiligheid en welzijn van de

werkende mens.

In dit rapport wordt het eindverslag gepresenteerd van een mede uit de

TNO-beleidsruimte gefinancierd onderzoek naar de risicoperceptie en het

gedrag ten aanzien van risico's in de arbeidssituatie bij lassers, een

samenwerkingsprojekt van het Instituut voor Milieuhygiêne en Gezond-

heidstechniek/tl¡O en het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezond-

heidszorg TNO.

Aanfeiding tot het onderzoek was o.a. het feit dat akties, voorlichting
en edukatieve programma's die er op gericht zijn mensen bewust te maken

van de risico's in hun werk, in de hoop dat ze hun gedrag daarmee in
overeenstemming zullen brengen, in het algemeen weinig of slechts zeer

tijdelijk effektief zíjn.
Hoewel een deel van het onderzoek een fundamenteel, meer theoretisch
gericht karakter heeft, is het streven er steeds op gericht geweest te
komen tot konkrete aanwijzingen ter bevordering van de arbeidsveilig-
heid.
Op grond van de resultaten ligt het in de bedoeling om als vervolg op

dit onderzoek enkele proefprojekten in bedrijven te starten, om de ef-
fektiviteit van de voorgestelde maaÈregelen te toetsen.

De auteur wil gaarne van de gelegenheid gebruik maken de lassers die

zich bereidwillig lieten interviewen en observeren en de direkties van

de bedrijven die hieraan hun medewerking verleenden, te bedanken. Noch

van die lassers noch van die bedrijven kunnen of willen qte namen noemen.

Wel met namen kunnen worden bedankt de mensen van het IMG/TNO die aan

dit projekt meewerkten te weten: R. van de Belt, A. Moerkerken, Dr T.

Spee, J. van d.er Tuin en Ir J.F. van de Í'Ial .
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INLETDING

Aandacht voor het menselijk gedrag in relatie tot het gebeuren van onge-

vallen is zo oud als het denken over de preventie van ongevallen.

Het is met name Heinrich geweest met de beroemde, hoewel nu eerder "be-
ruchte" Dominotheorie, die het "menselijk falen" als belangrijkste oor-
zaak van ongevallên aanvíees (Heinrich, l-950). Sedertdien heeft de opvat-

ting dat 70t à 908 van de ongevallen veroorzaakt wordt door het mense-

lijk gedrag (er wordt in dit verband het meest gesproken van ilfalen'r),

een lang en hardnekkig leven geleid. Sommigen hangen nog steeds deze

opvatting aan (blijkens uitspraken tijdens het meest recente wereldcon-

gres over de preventie van ongevallen en beroepsziektes (Walters,

1983) ).
De meeste publicisten op het gebied van de veiligheid kijken tegenwoor-

dig wat anders aan tegen die causale rol- van het menselijk gedrag bij
het gebeuren van ongevallen. Samenhangend met de mening dat ongevallen

moeten worden beschouwd als "multicausale kansverschijnselentt (Goud,

L979), zien we de opvatting terrein hrinnen dat het menselijk gedrag ge-

zien moet worden als een "voorwaardelijket' en niet als een "oorzakelij-
ke" faktor. Of mogelijk zou men kunnen spreken van een "mede-oorzakelij-
ke" faktor. V'iinsemius spreekt in dit verband wel van een "ongevalsdeter-
minant" (vnlinsemius, l-980) .

Ondanks deze verschuiving in het denken over het oorzakelijke karakter
van het gedrag van de mens j-.v.m. ongevallen (en daarmee ook een ver-
schuiving in het denken over de schuldvraag), blijft het menselijk ge-

drag een centraLe rol spelen in onderzoek en allerlei aktiviteiten ge-

richt op de preventie van ongevallen.

Dit heeft vooral te maken met het feit dat de technische veiligheid van

allerlei systemen vaak niet (verder) meer te verbeteren is (of slechts
tegen onverantwoord geachte kosten), aI wijzen met name de ergonomen

erop dat het menselijk gedrag in de ontwerpfase van systemen vaak zeer

gebrekkig aandacht krijgt, hraardoor er op dit gebied nog veel winet te
behalen valt (zie o.a. lvloraal, 1983) .

l"lensgerichte aktiviteiten ter preventie van ongevallen zullen blijven
bestaan en mogelijk zelfs toenemen.

Ons beperkend tot het gebied der bedrijfsveiligheid bestaan de pogingen

tot beinvloeding van het menselijk gedrag (naast ge- en verboden) uit
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voorlichting, akties (promotie van veiligheid) en training van werkne-

mers. Aan de vorm en inhoud van die akties, voorlichting e.d. wordt veel
aandacht besteed. EIke denkbare psychologische techniek is daarbij wel

toegepast: straf, beloning, groepsdruk en verschillende andere manieren

om tot attitude- c.q. gedragsverandering te kopen.

Medê samenhangênd met de nadelerl dr-e l<leven aan-edrngsbêinv1oedih!'smid-

delen als straf en beloning, krijgt vooral de beinvl-oeding van de atti-
tude ten aanzien wan veiligheid veeL aandacht en is er een verschuiving
te konstateren van vrij globale pogingen om via de attitudebenadering
het gedrag te beinvloeden (gebruik uw persoonlijke beschermingsmidde-

Ien) , naar edukatieve programma's die gericht zijn op de bewustmaking

van specifieke risico's die mensen in hun werk 1open.

Dit alles onder de aanname dat, \^Tanneer mensen zich bewust zijn van de

risico's die zij lopen, zíj hun gedrag hiermee in overeenstemming zullen
brengen.

In diverse onderzoekingen blijkt echter dat:

- voorl-ichting en akties niet dan wel zeer tijdelijk effektief
zi)n (Altman, 1,970¡ Komaki, I978i oog voor onze veiligheid,
1980) ;

- grote (inter) individuele verschillen blijken te bestaan in de

taxaties van gelijke of gelijkwaardige risico's (cùttinger,
1e80);

- bij mensen met gelijke taxaties van risico's (en zelfs getijke
intenties tot bepaald gedrag t.a.v. risico's) grote verschil-
Ien in gedrag t.a.v. risicosituaties worden gevonden (Cüttín-

9€rr l-980) .

Het feit dat gewenste gedragsveranderingen niet of maar in beperkte mate

door beinvloeding van de risj-coperceptie worden bewerkstelligd kan in-
houden dat we:

a) de juiste determinanten van de risicoperceptie in de

arbeidssituatie niet kennen,'

b) te weinig weten over de samenhang tussen de risicoperceptie en

het gedrag t.a.v. risico's in het werk;

c) het gedrag t.a.v. risico's bepaald wordt door geheel andere

determinanten.
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DOELSTELLING EN ACHTERGRONDEN

Doelstelling

Doelstelling van het in dit rapport te beschrijven onderzoek was het

verkrijgen van inzicht in de faktoren die een ro1 speJ-en bij de indivi-
duele beoordeling en beleving van risicors in de arbeidssituatie, de

faktoren die een ro1 spelen bij het gedrag ten aanzien van die risico's,
en de relatie tussen die risicoperceptie en dat gedrag.

Daarbij gaat het niet al1een om een verdieping van de theoretische in-
zichten. Er is naar gestreefd te komen tot praktische aanwijzingen voor

de preventie van ongevallen en gezondheidsschade in de arbeidssituatie.

2.2 Risicoperceptie

Het begrip "risicoperceptie" is geen nieuw begrip in de psychologie. Het

is verbonden met talrijk besl-issingstheoretisch (laboratorium) onderzoek

dat betrekking heeft op kansschattingen en gevolgen van bepaalde keuzes.

Van redelijk recente datum is b.v. het onderzoek van Slovic waaruit
bleek dat mensen meer geneigd zíjn zich te verzekeren tegen risicors met

geringe gevolgen maar een vrij grote kans van gebeuren, dan tegen risi-
co's meÈ een kleine kans van optreden maar met grote gevolgen (Slovic,

1978).

Samenhangend met de introd.uktie van nieuwe technologieèn is het risico-
begrip wat meer uit de laboratoriumsfeer gehaald en ís door verschit-
lende onderzoekers getracht vast te stellen wat de psychologische deter-
minanten zijn van de wijze waarop mensen risicors beoordefen en beleven

(Stallen en Vlek, 7979¡ Otway, 1980).

In veel van dat ond.erzoek - onder meer gericht op de beleving en beoor-

deling van de toepassing van kernenergie - wordt de koppeling gemaakÈ

tussen het begrip "risicoperceptie" en het attitudebegrip zoals ontwik-
keld door Fishbein en Ajzen (Otway, 1980; Meertens en Stallen, 1981;

Ivlidden, Daamen en Verplanken, l-983) .

De verklaarbare rede van de popuÌariteit van het attitudemodel van Fish-
bein en Ajzen, is de betrekkelijk eenvoudige mogelijkheid tot kwantifi-
cering van attitudes.
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zoals Otway zegt.

"The Fishbein attitude model was especially attractive to us

because, given the risk perception attitude analogy, it allows

the measurement of ttrisk perceptiontt as a function of its salient
determinants (beliefs) and. the values assigned to their attribu-
tes . 

- 
Further it can be called a model and written as an equa-

tion" (otway, l-980, pag. 6) .

De studie van Stallen en Vlek (1979) heeft beÈrekking op de beoordeling

en beleving van de risico's van allerhande maatschappelijke aktivitei-
teni Otway richte zich op de risicors van nieuwe technologieên (Otway,

1980) en de studies van Meertens en Stallen (1981), Midden, Daamen en

Verplanken (1983) hebben betrekkíng op de risicoperceptie van (bepaalde)

vormen van energiewinning.

Hoewel de resultaten van deze studies niet zonder meer generafiseerbaar

zullen zijn naar ons interesse-objekt - de beleving en beoordeling van

de risico's in de eigen arbeidssituatie - willen we enkele determinanten

van de risicoperceptie, zoals die naar voren kwamen in deze studies,

noemen.

Risicoperceptie zo bleek, hangt o.a. samen met:

- de vertrou!ì/dheid met de betref fende risico's i

- de gewenning aan de betreffende risico's;

- de perceptie van de eigen kontrol-e of beheersbaarheid van de

risicot s;

- de mate van de geschatte georganiseerde beveiliging tegen de

betreffende risico'si

- de mate van vrijwilligheid van blootstelling aan de risico'si

- de omvang van de gevolgen als er iets misgaat;

- de kansaspekten van de risicotsi

- de geschatte noodzakelijkheid, voordeligheid en

(on)vermijdbaarheid van de risico'si

- de afstand van de gevolgen in de tijd;

- de voorstelbaarheid van de risicors;
- de wijze van kontrole over de risicots (mechanisch vs mense-

lijk) .

Otway, die koos voor Fishbeins attitudebenadering van het concept "risi-
coperceptie" omdat, zoals hij meent, de essentie van het begrip draait
om wat men "voelt" (Fishbein en Ajzen (1975) benadrukken sterk het af-
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karakter van de attitude) , zegt in zijn "Confessions of a Disil-
Analyst" met betrekking tot het ond.erzoek dat hij en anderen

dit gebied: ...."-ry!!!ry that people have learned to associate

attitude object can be a deterimant of how it (risk in this
judged" (Otway, 1980r pa9. 10).

Het bovenstaande zou de onderzoeker die er naar streeft te achterhalen

welke faktoren van invloed zijn op de wijze hraarop mensen risico's in
hun werk beoordelen en beleven, kunnen ontmoedigen. Echter, de percepÈie

van maatschappelijke risico's is wel wat anders dan de perceptie van

persoonlijke risico's, zoals ook Stallen en Vlek zeggen (Stallen en

Vlek, 1979).

Otway meent dat alleen juist op dit terrein van de puur persoonlijke

beslissingen, er sprake is van risicoperceptie en/of acceptatie.

Zoals eerder gezegð, betreffen de studies op het gebied van de risicoper-
ceptie vooral de beoordeJ-ing en beleving van de risico's van verschil-
lende maatschappelijke aktiviteiten en m.n. van de toepassing van nieuwe

technologieên.

Op het gebied van de risicoperceptie van de eigen arbeidssituatie is
weinig bekend. Revelle en Boulton vroegen werknemers naar hun mening

over de veiligheid van het werk. Het betrof vragen als hoe men de in-
spanning van de direktie ervaart, of men vol-doende veiligheidsopleiding
heeft e.d. (ReveIIe en Boulton, 1982). De resultaten geven echter meer

inzicht in de beoordeling van het veiligheidssysteem dan in de risico-
perceptie (al vormt het eerste een onderdeel daarvan).

Vergelijkbaar daarmee is het onderzoek van de Rijksuniversiteit Leiden,

dat er op gericht \^ras een werknemersoordeel te krijgen over het door de

bedrijfsleiding gevoerde veiligheidsbeleid (onderzoeksgroep "veiligheid
en DuPont, 1982) .

Rantanen (l-98L) noemt op basis van een l-iteratuurstudie, een aantal mo-

gelijke psychologische determinanten van de risicoperceptie in de ar-
beidssituatie op individueel niveau:

- bloedige konkrete risico's (ongevallen) worden eerder v¡aarge-

nomen dan abstrakte risico's (beroepsziekten) ;

- eerdere ervaring met gevolgen van risico's speelt een ro1 bij
de risicoperceptie;
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de mogelijkheid van het individu op eigen initiatief risico's
te beoord.elen, beinvloedt zijn risicoperceptie;
naarmate de beheersbaarheid van het risico (door het individu)
toeneemt, des te minder bedreigend is het risico. (Rantanen,

1981) .

Zonder deze opsomming als uitputtend te ervaren (faktoren als ervaring
en vertrouwdheid, ervaren vrijheid van handelen, e.d.) lijkt het van

belang de invl-oed van deze faktoren op de belevi-ng en beoordeling van

risico's in de arbeidssituaties te toetsen.

Tot slot willen we hier kort een ander gebied van risicoperceptie-onder-
zoek in de toegepaste sfeer noemen.

Het betreft onderzoek naar de zogenoemde "subjektieve verkeersveitig-
heid" dat wil- zeggen de beleving van de verkeersveiligheid, Deze onder-
zoekingen vinden enerzijds plaats om na te gaan of er een verband is
tussen de subjektieve beleving van de verkeersveiligheid en de objektie-
ve verkeersveiligheid uitgedrukt in ongevallen (eùttinger, 1980).

In ander onderzoek betrekt men het begrip "subjektieve verkeersveilig-
heid" vanwege de eigen merites: "mensen moeten niet alleen veilig zíjn,
maar zich ook veilig voelen" (l'Ierkgroep Verkeersveiligheid V'Ioongebieden,

L974¡ Katteler en Kropman, l-980).

Het beperkte aantal onderzoekingen op dit terrein geeft echter geen aan-

wíjzingen voor de mogelijke determinanten van risicoperceptie op indivi-
dueel niveau.

2.3 Riskant gedrag

Zoals in de inleiding (hoofdstuk 1) gezegd, speelt het gedrag van mensen

een belangrijke rol bij het gebeuren van ongevallen. Hoewel we in dit
verband niet willen schrijven over ttde oorzaak van ongevallen" kan men

stellen dat bepaald gedrag bij het merendeel van de ongevallen een voor-
waarde voor het gebeuren ervan, vormde.

Als abstrakte definitie van "riskant gedrag" zouden we het volgende wil-
len formuleren: "riskant gedrag is aI het gedrag dat een voorv/aarde tot
een ongeval in zich houdt".
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Afhankelijk van de omgeving waarin êén en ander zich afspeelt, kan in
feite elk gedrag riskant zijn.
Het zal echter duidelijk zijn dat sommige gedragingen wat riskanter zijn
dan andere. Om een willekeurig voorbeeld te noemen: het - om welke reden

dan ook - met gesloten ogen door een produktiehal lopen, zal meer risico
in zich houden dan \^ranneer dit met geopende ogen geschiedF
Wat zijn de mogelijke determinanten van riskant gedrag in de arbeidssi-
tuatie (afgezien van de risieoperceptie als potentiêIe determinant, waar-

op in een volgende paragraaf wordt ingegaan) ?

In de meeste studies van het gedrag in de arbeidssituatie tracht men aan

te tonen dat bepaalde gedragingen riskant zíjn door ze in verband te
brengen met geregistreerde ongevallen (EGKS, 1967; Wtrstenberg en Roh-

mert, 1,971,¡ Petersen, l-978). Aanleiding tot dit soort studies is veelal-

het zoeken naar een alternatief voor het ongeval als kriterium voor vei-
ligheid omdat het geregistreerde ongeval als een weinig betrouwbaar kri-
terium wordt beschouwd (zie b.v. Andriessen, ]-974 en Güttinger, 1980).

Het probleem met dit soort korrelationeel onderzoek is echter dat het

kriterium waarmee men bepaalde gedragsmaten wil val-ideren (nl-. het gere-

gistreerde ongeval) zo onbetrouwbaar en instabiel is.
Eén van de weinig onderzoeken naar de determinanten van (on)veilig ge-

d.rag in de arbeidssituatie betreft een studie van Andriessen (19741.

Veilig gedrag, door hem geoperationaliseerd in termen van "voorzichtig-
heid" en "veiligheidsinitiatief" blijkt in belangrijke mate samen te

hangen met de sociale omgeving (waardering door kollega's en chef).
We komen hier echter bij een probleem dat we ook bij veel attitude-on-
derzoek (zie S2.4). ontmoeten nl-. dat het gedrag is gemeten aan de hand

van interviews. I4et andere woorden er is verbaal gedrag gemeten en niet
het werkelijke (overte) gedrag. Tussen wat men zegt te doen en wat men

doet kan echter nogal wat verschil liggen. Sociale wenselijkheid kan

hierbij een rol spelen (vermoedelijk een verklarende faktor voor het in
eigen onderzoek gevonden verschíl tussen de mate waarin ouders j-n een

bepaalde wijk zeiden hun kinderen in het verkeer te begeleiden en de

werkelijk gekonstateerde mate van begeleiding in de betreffende wijk
(Gùttinger, 1979 en 1980) ) , maar ook situationele invloeden kunnen het
gewenste gedrag benoeilijken of verhinderen.
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Het is denkbaar dat Andriessen in zijn onderzoek wat door Fishbein en

Ajzen "intenties" worden genoemd, heeft gemeten (Fishbein en Ajzen,
1e7s).

Direkte observaties van gedrag lijken bij dit soort onderzoeken de voor-
keur te verdienen aI zal (mede afhankel-ijk van de operationele defini-
ies van riskant gedrag) een zekere mate van subjektiviteit niet te z1jn

uit te sluiten ind.ien een observator gedrag moet skoren.

Risicoperceptie en riskant gedrag

Risicoperceptie is op te vatten als de attitude ten aanzien van risico's
(otway, l-980). Attitudes zijn aangereerde predisposities om op een be-
paalde positieve of negatieve wijze te reageren op een bepaard objekt
(Fishbein en A1zen, 1975). De atÈitude is volgens het Fishbein-Ajzen
model- als volgt opgebouwd.:

- het attitude-objekt bezit een aantal markante kenmerken ("sa-
Iient beliefs");

- het subjekt waard.eert deze kenmerken in positieve of negatieve
zin (rrevaluations") i

- het subjekt gelooft in meer of mind,ere mate dat het attitude-
objekt die kenmerken bezit (',belief strength");

De attitude staat in d.e opvatting van Fishbein en Ajzen voor d.e emotio-
nele geneigdheid om op een bepaalde wíjze te reageren ten aanzien van

het attitude-objekt. De "intentie tot bepaal-d gedrag" is echter mede

afhankelijk van de zogenoemde ttnormatieve faktortt of ttsubjektieve normt'

die staat voor de rol van d.e sociare omgeving. 'rlvat is de mening van

referentiegroepen m.b.t. het attitude-objekt" ("normative belief,') en

"hoeveel waarde hecht het subjekt aan die meningtt ("motivation to com-

ply" ) ?

De "gedragsintentie" is in deze opvatting bepalend voor het feitelijke
gedrag t.a.v. het attitude-objekt.
!{iskundig ziet het model er als volqt uit:

B-I=(4")hI1 +SN(w2l
B is het gedrag; r de intentie tot dat gedragr As de attitude t.a.v.
gedrag; sN de subjektieve norm en w, en ü12 zijn empirisch bepaalde
wichten.

2.4

het
ge-
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De attitude kan als volgt worden beschreven:

n
A- = I b. e.B-r_r_l-=I

b staat hier voor de bel-ief strenght: de verwachting dat bepaald gedrag

een bepaald gevolg heeft; e staat voor de waardering (positief of nega-
-tiêf ) van dat gevolg en n ßtaat voor het aãntãf géVolgên.

De subjektieve norm wordt beschreven door:
n

SN=Xb,m.
1l_r=l-

b staat voor het geloof dat bepaalde referentiegroepen bepaald gedrag

verwachten; m is de neiging zich naar d.ie mening te voegen (het belang
van die referentiegroep) en n is het aantal relevante referentiegroepen.

(zie: Fishbein en Ajzen, L975, pag. 301 e.v.).

Wat voor aanwijzingen geven bestaande onderzoekingen ons over de rnoge-

lijke relatie tussen risicoperceptie (- attitude ten aanzien van risi-
cots) en het gedrag ten aanzien van risicots?

Meertens en Stall-en (l-981-) beperkten zich in hun onderzoek tot de atti-
tude ten aanzien van kernenergie, zonder het gedrag te willen voorspel-
len.
Midd.en, Daamen en Verplanken (1982) vinden met name voor kernenergie dat
intenties (b.v. demonstreren tégen) goed te voorspellen zijn aan de hand

van attitudes en de normatieve faktor en dat die intenties weer indika-
tief zijn voor het gedrag. Echter, evenals bij Andriessen (1,974) is geen

overt gedrag gemeten maar verbaal gedrag ("heeft u wel-eens gedemon-

streerd"). De vraag is of diÈ "genoemd.e gedrag" niet eerder tot de "in-
tenties" moet worden gerekend.

Voor \,ùat betreft de resultaten van de studie van Andriessen (1-974) die
overigens uitgaat van een andere psychologische theorie om het gedrag te
voorspellen, is dezelfde vraag te stell-en: gaat het bij de genoemde

"voorzichtigheid" en "initiatieven ten aanzien van veiligheid" niet eer-
der om gedragsintenties dan om overt gedrag?
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In eerder aangehaald eigen onderzoek werd gekonstateerd dat indien ou-

ders bepaalde straLen als gevaarlijk voor kinderen kenschetsen (- atti-
tude) en ze daarom meenden hun kinderen in het verkeer te moeten bege-

Ieiden (- intentie) de opgegeven mate van begeleiding (- genoemd gedrag)

niet strookte met de gekonstateerde (observaties overt gedrag) mate van

begeleiding van kinderen (Güttinger¡ 1980h Rothengatter (1983); vindt
bij zijn onderzoek op het gebied van verkeersedukatie aanvankelijk geen

relatie tussen attitude en intentie enerzijds en gedrag anderzijds
(voormeting experimentele en controlegroep). Bij ouders die daadwerke-

lijk betrokken raken bij edukatieve programma's (experimentele groep)

blijkt bij de nameting wel een korrelatie te bestaan tussen attitude en

intentie en de daadwerkelijke aktiviteiten. Op grond hiervan uit Rothen-

gatter het vermoeden dat het gedrag van invloed is op intentie en atti-
tude i.p.v. and.ersom. Ook in dit onderzoek betrof d.e gedragsmeting "ge-
rapporteerd gedrag", waardoor de door ons geopperde suggestie dat dit
gerapporteerde gedrag mogelijk meer verband. houdt met "intenties" dan

met t'overt" gedrag, op losse schroeven komt te staan, gezien de resulta-
ten bij de voormeting van de experimentele groep en de metingen bij de

kontrolegroepen.

Allegrante e.a. (1980) vonden (in een toets van Fishbeins model) dat de

intentie tot het dragen van een valhelm bij motorrijders m.b.v. een mul-
tiple regressie-analyse, goed te voorspellen v¡as op basis van de attitu-
de en de subjektieve norm en dat de intentie sterk korreleert met overt
(geobserveerd) gedrag. Overigens droeg de normatieve faktor nauwelijks
bij tot de prediktie van de gedragsintenties. Op z'n minst een opmerke-

lijk resultaat gezien o.a. de bevindingen van Andriessen (79741 en de

opvattingen in de praktijk dat (n.n. onveilig) gedrag, zoals het
(niet-) gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, vooral door

groepsdruk, etc. wordt gereguleerd.

De relatie tussen de beoordeling en beleving van risico's, intenties en

het gedrag ten aanzien van risico's, lijkt - in ieder geval voor de ar-
beidssituatie - gezien het bovenstaande, vooralsnog niet duidelijk.

2.5 Achtergrondfaktoren

In de voorgaande paragrafen is, zij het kort, ingegaan op mogelijke de-

terminanten van risicoperceptie en riskant gedrag in de arbeidssituatj-e.
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Niet (of nauwelijks) zijn daarbij aan de orde gekomen achtergrondfakto-

ren betreffende het individu en de kontext waarbinnen zijn gedrag

plaatsvindt. ons richtend op de arbeidssituatie doelen v¡e op:

- persoonskenmerken

- taakkenmerkeni

- kenmerken van de materiêle taakomgeving (fysiek¡ fysischT che-

misch) ;

- kenmerken van de sociale omgeving (organisatiekenmer:ken, kol-
lega's e.d. ) .

Veel over de relatie tussen bovengenoemde faktoren en risicoperceptie en

riskant gedrag is niet bekend. In de bedrijfsveiligheidsliteratuur is
wel redeli jk wat ond.erzoek te vind.en v¡aarin naar relaties is gezocht

tussen dit soort achtergrondkenmerken en (geregistreerde) bedrijfsonge-
vallen. Het nadeel is dat geregistreerde ongevallen een hoogst dubieus

kriterium zijn voor de veiligheidsprestatie.

Ad persoonskenmerken

Stallen en Vlek (1979) vonden dat geslacht en beroep samenhangen met

bepaalde dimensies van risicoperceptie.
Politieke voorkeuren blijken in de studie van Midden, Daamen en Verplan-

ken (l-983) een ro1 te spelen bij de beleving en beoordeling van energie-

risicots. Voor wat het gedrag ten aanzien van risicots betreft, vindt
Andriessen (]-914) een zwakke relatie tussen (gerapporteerd!) gedrag en

psychologische variabelen als faalangst en fatalisme.
Veel onderzoek is bekend naar de relatie tussen persoonlijkheidskenmer-

ken en ongevatlen (o.a. Adelstein, 1952; EGKS t 1967 (2) ¡ Shaw & Sichel'
L971,¡ Boy1e, 1980). Vrijwel al het onderzoek op dit gebied richt zich op

de beruchte 'accident-pronenesst (een begrip geintroduceerd. door Green-

wood en !{oods, L9L9). Van intelligentie tot alkoholisme, van neuroticis-
me tot reaktietijd, elke denkbare psychologische variabel-e is wel in
verband gebracht met ongevallen.

Globaaf zijn de publikaties in drie groepen in te delen: l-) zij die een

relatie tussen een of andere psychologische variabele en ongevalfen aan-

tonen; 2) zij die een dergelijke relatie niet vinden; 3) zí) die het

accident-proneness koncept bekritiseren omdat a) ongevallen een slecht
kriterium zijn¡ b) onvoldoende rekening wordt gehouden met de expositie
en taakbelasting¡ c) de gehanteerde statistische technieken diskutabel
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zijn. Koornstra (1.978) vat het als volgt samen: er zijn geen brokken-

makers, hooguit pechvogels.

De enige konklusie naar aanleiding van het onderzoek op het gebied van

persoonskenmerken en ongevallen die getrokken kan worden, is dat jonge-

ren en mensen met minder ervaring (hetgeen veelal samengaat) relatief
vaker bij ongevallen zijn betrokken (zie bijv- Pokorny e-a-, 1983).

Ad. taakkenmerken

Ook de literatuur op het gebied van de relatie: taakkenmerken-veilig-
heid, betreft onderzoek naar de relatie tussen bepaalde kenmerken en

ongevallen. Ook hier weer geldt dat konklusies vaak bemoeilijkt worden

door vaak gebrekkige ongevallengegevens en het ontbreken van expositie-
data.

Een van de weinige studies waarin deze beide laatste gegevens weL bekend

waren brengt de taakorganisatie (dienstroosters) in verband met ongeval-

len (Pokorny e.a., l-983) . Of en hoe kenmerken van de taak van invloed
zijn op de perceptie van risico's en het gedrag t.a.v. risico's is ech-

ter niet bekend..

Ad de materiêle taakomgeving

Ook op het gebied. van de relatie: kenmerken van de werkplek-risicoper-
ceptie en riskant gedrag, is nog weinig onderzoek verricht. In een re-
cente studie van Ramsey e.a. (1983) werd een verband gevonden tussen

warmte van de werkomgeving en onveilige handelingen zoal-s geobserveerd

d.oor een observatieteam*. De relatie tussen beide blijkt U-vormig: bij
extreme hitte of koude worden meer onveilige handelingen gekonstateerd.

De optimale temperatuur voor de werkomgeving (minste onveilige handelin-
gen) blijkt volgens de auteurs, tussen de 17"C en 23oC te liggen.
Hoewel er veel publikaties ztjn met adviezen afs: geen rommel op de

werkplek, geen beveiligingsmaatregelen uitschakelen en verder een stroom

van technische publikaties over beveiligingsnaatregelen zijn er weinig
publikaties die ingaan op de relatíe: kenmerken van de werkplek - onge-

vallen. (Deze relatie is momenteel- onderwerp van studie bij het NIPG/

flat als onveilige hancleling wordt beschouwd, wordt niet beschreven.
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TNO). Er zijn enkele onderzoeken die ergonomische aspekten van machines

in verband brengen met ongevaflen (ners, 1,967 (1) ).
Daarnaast zijn er publikaties waarin (niet-getoetste) veronderstellingen
worden geuit dat bepaalde werkomstandigheden (bijv. lawaai) psychisch

belastend en daarom ongevalspredisponerend zouden zijn. (Dat lawaai in
iedéf ÇêVál ãls ronVèi1iÇ' moêt \^/orden beSchouwd õmilat het kan leideñ
tot gehoorsschade is duidelijk).

Ad de sociale taakomgeving

Organisatie. In een aantal studies wordt de wijze van management en het
algehele bedrijfsklimaat in relatie gebracht met de veiligheid (Davis e

Stahl, 1964i Zo}:'ar, 1980) . In een studie van de Rijksuniversiteit Leiden

komt in deze een aspekt aan de orde d.at beschouwd kan worden als een

onderdeel van risicoperceptie nI. de wijze vraarop het veiligheidsbeleid
van een bedrijf door de werknemers wordt ervaren. In het betreffende
bedrijf, waarin het gehele management sterk bij het veiligheidsbeteid is
betrokken (iets dat door veel onderzoekers wordt bepl-eit), kwam naar

voren dat dit beleid door de werknemers als psychisch drukkend en betut-
tel-end werd ervaren (Onderzoeksgroep "Veiligheid en DuPont", 1982) . We

noemen dit voorbeeld slechts om aan te geven dat de wijze van management

van invl-oed kan zijn op bepaald.e aspekten van de risicoperceptie in de

arbeidssituatie en (daarmee) mogelijk op het gedrag t.a.v. risico's.
Direkte chef en kollega's. Het mogelijk belang van referentiegroepen
kwam al aan de orde bij de bespreking van het attitudemodel van Fishbein
en Ajzen (1975) waarin de meningen en het belang van referentiegroepen
mede bepalend worden geacht voor de intenties t.a.v. bepaald gedrag en

daarmee voor het gedrag zelf.
De ro1 van de sociale omgeving (kollega's/chefs) in rel-atie tot veilig-
heidsgedrag komt in meerder publikaties aan de orde (o.a. EGKS, !967¡

Andriessen, 1974).

Groepsnormen, groepscohesie, pressie, zíjn overigens aspekten die vooral
door praktijkmensen worden genoemd i.v.m. vanuit het oogpunt van veilig-
heid door hen minder wenselijk geacht gedrag. Zoals eerder gezegd. in
S2.4 vonden Allegrante e.a. (1980) dat de opvattingen van referentie-
groepen nauwelijks bijdroegen in de voorspelling van de intentie tot het
gebruik van valhelmen door motorrijd.ers.



-1-4-

2.6 Samenvatting

Risicoperceptie opvattend als de attitude ten aanzien van risicors, kun-

nen de belangrijkste aspekten en de relatie met het gedrag t.a.v. risi-
cots, als volgt schematisch worden gepresenteerd.

AC HT E RG ROND KENMERKEN

PERSOONSKENI4ERKEN T,AÀKKENMERKEN
I

Schema 1. Samenhang der variabelen conform het
Ajzen,1975

model van Fishbein en

RISICOPERCEPTTE

opvattinqen, taxatles
meningen, t.a.v. risicol
(cognities gebaseerd op
informatie, observatie,
ervaring)

ffi
I vindÈ de referentieqro.p I

| 
.."u"t 

I

@
I 
rentiegroepen 

I

attitude
risico's

ten
n

(x
i=1

aanzLen van

b e.)
II

suì¡jektieve norm
n(I b. m.).rt

intenties n.b.t. ge-
drag t,a.v. risicors

gerapporteerd gedrag
ten aanzien van risi-
co's

GEDRAG TEN AANZIEN VAN RISICOIS

Zoal-s ook uit de tekst viel op te merken is een groep achtergrondfakto-
ren - sociale omgevingsinvloeden - in analogie met het Fishbein-Ajzen-
Model bínnen de t'normatieve faktor'r gebracht.

In de navolgende hoofdstukken zullen de resultaten van een onderzoek

naar de risicoperceptie en het gedrag ten aanzien van risico's bij een

bepaalde beroepsgroep aan de orde komen. Hoewel daarbij aandacht zal
worden besteed aan het attitude-gedragsmodel van Fishbein en Ajzen
(L975) is het onderzoek er met name op gericht geweest inzicht te krij-
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gen in de relevante faktoren die van invloed zijn op de beoordeling en

beleving van risicors en het gedrag in de arbeidssituatie met het oog op

preventie van ongeval-len en gezondheidsschade in de praktijk.
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3. RISICOPERCEPTIE EN RTSKANT GEDR.AG BIJ LASSERS

3.1 Inleiding

Uit het vorige hoofdStuk is geblèken dãf er nogral wat fãktoren potenta-

eel van invloed kunnen zijn op de wijze waarop mensen risico's in hun

werk beoordelen en beleven en op hun gedrag ten aanzien van d.ie risi-
cots.
In verband hiermee en om onderzoekstechnische redenen werden een aantal
randvoorwaarden met betrekking tot het onderzoek geformuleerd:

- het onderzoek zou het liefst binnen één bedrijf dienen plaats
te vinden (konstanthouding van de invloed van organisatieken-
merken) ;

- het onderzoek zou zich moeten beperken tot één beroepsgroep
(uitschakeling invloed beroep en bepaalde taakkenmerken) ;

- de taken van d.e betreffende beoefenaren van het beroep zouden

gelijkvormig moeten zijn;
- er moet een zeker risico aan de betreffende taak verbonden

zíjn¡ d.e voorkeur ging daarbij uit naar beroepen c.q. taken

met zowel korte termijn risico's (ongevallen) als lange ter-
mijn risico's (bv. gezondheidsschade ten gevolge van toxische
of fysische risico's). Dit i.v.m. de belangrijk geachte faktor
'afstand van d.e gevolgen in de tijd' in de perceptie van risi-
cot s;

- de taak zou plaatsgebonden moeten zíjn, dit m.n. om heel prak-

tische gronden (de gedragsobservaties, Ì^raarover later) ;

- er moet voor de werknemers - ondanks eventueel geldende voor-
schriften - een zekere vrijheid van gedrag zijn.

Besloten werd het onderzoek uit te voeren bij de beroepsgroep t lassers t .

De veelsoortigheid van risico's waaraan deze groep is blootgesteld vorm-

de de basis voor deze keuze: naast de min of meertgebruikefijket onge-

vallenrisicors (waarbij kan worden aangetekend dat deze voor werknemers

in de metaalsektor vrij hoog zijn (CBS, 1982)) , zj.ln lassers blootge-
steld aan toxische (lasrook)- en fysische risico's (straling, lawaai,
hirre).
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Het streven het onderzoek uít te voeren bij een groep lassers met onge-

veer dezelfde taak binnen één bedrijf, mislukte: er zijn weinig of geen

bedrijven met een voldoende groot aantal lassers die ongeveer dezelfde

(plaatsgebonden) taak verrichten.
Uiteindelijk verleenden drie metaalbedrijven hun medewerking *: één mid-

déIgroot bediijf mèt vijf lassèi-, een ÇÍoot bédrijf (ohderdeel Van een

groot concern) met 24 lassers en een groot concern met 17 lassers (ver-

deeld over twee onderdelen van het bedrijf). In het totaal werden 46

Iassers in het onderzoek betrokken.

Uiteraard betekent dit dat niet al-Ieen de faktor 'organisatie-kenmerken'
niet konstant is, maar ook dat er taakverschillen tussen de l-assers

zíjn. Eén van die verschillen betreft bíjvoorbeeld het toegepaste las-
proces **.

Mede gezien het relatief geringe

king van de generaliseerbaarheid

betreffende paragraaf op terug.

3.2 Opzet en werkwijze

3.2.1 Inleiding

Hoewel de toetsing van een zeker theoretisch kader m.b.t. de determinan-

ten van risicoperceptie en riskant gedrag voor ogen stond, moet dit in

zekere zin gezien worden als een afgeleide doelstelling. In voornaamste

instantie ging het in het onderzoek om het vinden van invfoedsfaktoren

die aanknopingspunten bieden voor de praktische preventie van ongevallen

en gezondheidsschade. In de praktijk werd daar nog een doelstelling aan

toegevoegd: het verkrijgen van informatie ten behoeve van d.e oplossing

*
In totaal werden 17 beclrijven benadert voor deelname aan het onderzoek. Ar$¡menten om

niet aan het onderzoek ¡nee le doen: onderzoeksmoeheialr slechte ervaringen met ander

onderzoek, ekono¡nfsche motieven (o.a. verlies aan produktie).

**
17 telektrodenr-lassers (elektrisch booglassen met afsmeltende beklede elektroilen), 22

tMIG/MAGt-lassers (elektrisch booglassen met afsmeltende elektrode en Argon enlof C0^ a1s

schermgas) en 7 tTIGr-lassers (elektrisch booglassen net ntet-afs¡neltende elektrode 3n

toevoegdraad, Argon schermgas).

aantal lassers betekent dit een beper-

van de resultaten. hle komen daar bij de
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van specifieke problemen van de aan het onderzoek deel-nemende bedrijven.
Op dit laatste - een vorm van service a1s dank voor d.e bereidheid tot
deelname aan het ond.erzoek - zal in dit rapport niet worden ingegaan

De resultaten van de bedrijfsspecifieke deelonderzoeken zijn aan de be-
treffende bedrijven gerapporteerd (Gùttinger e v.d. lrlal , 1983 a,b,c;
Grlttinger e.a;-1983) .

In de navolgende paragrafen zal worden ingegaan op de drie deelonder-
zoeken ter beantwoording van de vraag naar de determinanten van risico-
perceptie en riskant gedrag, te weten:

- gedragsobservatie

- expositiemetingen

- interviews.

3.2.2 Gedragsobservaties

3.2.2.I Inleiding

Wat is'veilig gedragr, wat is'onveilig ged.ragr? Als abstrakte defini-
tie van'riskant gedrag' is in 92.3 gesproken van'al dat gedrag dat een

voorwaarde tot een ongeval in zich houdtr. l"Iaar, zoals gezegd, ín feite
kan elk gedrag riskant zíjn, afhankelijk van de kontekst waarin het
plaatsvindt.
Bij het vinden van operationele definities van 'riskant gedrag' spelen

een aantal zaken een rol-:

- het kriterium gedrag moet goed waarneembaar en meetbaar zijn¡
- het kriterium gedrag moet zich relatief frekwent voordoen;

- het observatie-instrumentarium moet praktisch hanteerbaar
zíjn¡

- het kriterium gedrag moet betrouwbaar kunnen worden gemeten;

- operationele definities van riskant gedrag moeten een zekere

val-iditeit hebben.

Voor wat betreft de laatste twee aspekten (betrouwbaarheid en validi-
teit) kan worden gezegd dat er over gedragsobservaties in relatie tot
bedrijfsveiligheid nauwelijks enige informatie voorhanden is. Zeer veel
onderzoek over de betrouwbaarheid en validiteit van gedragsobservaties
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in relatie tot veiligheid, is te vinden op het gebied van verkeersonder-
zoek. In een aantal- West-Europese landen zijn zogenoemde konfl-iktobser-
vatietechnieken ontwikkeld, waarmee men op basis van geobserveerde kon-

flikten of bijna-ongevallen tracht te komen tot uitspraken op het gebied

van d.e verkeers(on)veiligheid. (Voor een overzicht, zie b.v. Güttinger,
1980; of Kraãy, 1983).

Vrijwel al deze technieken zijn onderwerp van betrouwbaarheids- of gel-
digheidsonderzoek geweest. Een zekere of zelfs grote mate van betrouw-
baarheid kon de meeste technieken niet worden ontzegd. Validiteitsonder-
zoek blijft echter problematisch gezien de geringe betrouwbaarheid en

stabiliteit van het kriterium: geregistreerde ongevallen.

Het lijkt dan ook in eerste instantie raadzaam bíj het kiezen van opera-
tionele definities van riskant gedrag in de arbeid.ssituatie, aandacht te
besteden aan de eerste genoemde aspekten (waarneembaarheid, frekwentie,
hanteerbaarheid) om zeker voor wat de validiteit betreft niet te streven
naar een hard aantoonbare prediktieve validiteit, maar ttevred.en te
zijn' met een zekere face-validity (al dan niet getoetst aan de opinie
van experts).

3.2.2.2 Technieken

Verschillende onderzoekers hebben zich bezig gehouden met observaties
van mogelijk riskant gedrag in de arbeidssituatie.
A) Petersen's rSafety sampling' (Petersen, 1-978)

Petersen, die zich in Amerika zeer intensief met bedrijfsveiligheids-
problemen heeft bezig gehouden, ontwikkel-d.e een checklist voor de obser-
vatie van riskante gedragingen. Het betreft een lijst variêrend van goed

en eenduidig observeerbare gedragsaspekten (het niet gebruiken van per-
soonJ-ijke beschermingsmiddelen, het over draaiende machines reiken e.d.)
tot (soms) minder eenduidig observeerbare zaken (onjuist tillen).
De lijst is tamelijk uitgebreid en kan op basis van empirische gegevens

(bv. ongevalsanalyses in een bepaald bedrijf) worden uitgebreid dan wel

beperkt.
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B) Komaki's 'positive sampling' (Komaki e.a., 1978)

In principe komt Komaki's rpositive sampling' neer op precies het tegen-
gestelde van wat Petersen doet: niet datgene noteren dat a1s negatief
beoordeeld moet word,en, maar het observeren van normale, d.w.z. juiste
handelswijzen i.v.m. de taak.

Belanqrijke voordelen: door het juiste gedrag op de voorgrond te stellen
(in dit geval'veilig gedrag') heeft men niet all-een een maat voor de

veiligheidsprestatie, maar de gegevens kunnen voor een positieve rein-
forcement (bekrachtiging) dienen om het juiste gedrag te versterken. Dit
lijkt effektiever dan het juiste gedrag te versterken d.m.w. negatieve

informatie. In het huidige onderzoek heeft het weinig zín om èn Peter-
sens's èn Komaki's observatietechnieke toe te passen. lrlel heeft het zin
aandacht te besteden aan rextra veilig ged.rag'. In dit verband kan ge-

noemd worden:

- het gebruik van niet-verplichte persoonlijke beschermingsmid-

delen;

- het opruimen van materiaal of rommel van anderen;

- het \,¡aarschuwen van anderen voor onveilige situaties of ris-
kant gedrag.

C) üfinsemius' taakanalyse (Winsemius, 1969 en Winsemius z.l.)
Op grond van uitgebreide analyses van taken en de bestudering van het
verloop van taken waarbij ongevallen vraren gebeurd, noemt lVinsemius een

aantal taakel-ementen die zich tijken te lenen voor systematische obser-

vaties en die een voorwaarde voor ongevallen in zich houden. Deze ele-
menten zijn ' overbruggingen', tcatachresent en tafkortingent.

- }uerbv,uggingen

Bij veel taken moeten wisselend diverse instrumenten word.en gebruikt. De

Winter (l-969) geeft als voorbeeLd een taak waarbij een gat moet worden

geboord en vervolgens een schroef in het gat moet worden gedraaid. Boren

en schroeven wissel-en elkaar af. Tijdens het boren kan men de schroeve-

draaier niet vasthouden maar men zaI deze in de buurt houden in antici-
patie op het schroeven (eerstvolgende taakfase): een overbrugging. Een

dergelijke overbrugging kan'sterk' zíjn (dicht bij de hand houden) of

'zwakr (verder weg leggen).
Bij veel ongeval-len ziet lfinsemius een samengaan van een gestoord taak-
verloop, een improvisatorische poging tot herstel en (minder geslaagde)

overbruggingen.
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Een - op het onderzoek bij lassers anticiperend - voorbeel-d: t'een lasser
is flenzen aan een pijp aan het l-assen. Na één flens te hebben gelast
bikt hij de slak weg met de bikhaner die hJ-j vervolgens op zijn lastafel
vlak voor zich legt. Bij het keren van de pijp orn de volgende flens te
lassen stoot hij de bikhamer van de tafel, probeert d.eze op te vangen en

verwond zich daa-5ij aan de punt úan d,e vallende bikhamer". Een zwakke

veilige overbrugging (bikhamer in de gereedschapskist) had dit ongeval-

kunnen voorkomen.

Echter niet elke sterke overbrugging hoeft risico's in zich te houden en

niet elke zwakke overbrugging is vrij van risico's. Daarom is d.oor ons

een onderscheid gemaakt tussen slechte en goede, zwakke en sterke over-
bruggingen waarbij - om een duidelijk kriterium te hebben - lgoed' is
gedefinieerd als'het betreffende gereed.schap,/instrument wordt gedepo-

neerd op de daarvoor bedoelde c.q. gekonstrueerde plek (een klem, een

kist, een kast, een speciaal tafeLtje, etc.)r.

- Catachz,esen

Deze term, door Winsemius ontl-eend aan de taalwetenschap, staat voor een

improvisatorisch hersteL van een gestoord taakverloop dat men kan om-

schrijven als: het oneigenlijk gebruik van gereedschap. Het, omdat men

niet geanticipeerd had op een dergelijke gebeurtenis aangezien die geen

wezenlijk onderdeel vormde van de taak maar zic}:l, door wat voor storing
dan ook voordoet, gebruik maken van bv. een mes om een schroef in te
draaien, is daar een bekend voorbeeld van. Naarmate het instrument min-

der geêigend is voor de taak is de catachrese sterker. f.v.m. de gewens-

te kwantificeerbaarheid van riskant gedrag rijst hier de vraag naar

eventuele tweegfaktorent voor verschillende catachrese-sterktes en de

vergelijkbaarheid van verschillende catachreses.

Vooruitlopend op een later te noemen pilotstudie (Güttinger, 1981), kan

worden gezegd dat dit type kriteriumgedrag zich in zoverre matig leent
voor gedragsobservaties in de arbeidssituatie, dat het slechts zeer in-
cidenteel voorkomt.

- Af'kortinqen

Niet noodzakelijk een gevolg van een gestoord taakverloop zijn 'afkor-
tingen'. Het niet uit- of afzetten van een machine na gebruik, is daar

een voorbeeld van.

Gezien het verschil van invalshoek en de zekeretexpert kennistachter
deze technieken werd gekozen voor deze technieken a1s uitgangspunt voor
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de gedragsobservaties. Met betrekking tot de checklist van petersen
(l-978) werd één onderscheid. gemaakt: het gebruik van persoonlijke be-
schermingsmiddelen:

D) Persoonlijke beschermingsmidd.elen

Om twee redenen werd het (niet) gebruik van

beschermin3rtmidalelãn ãIs êên apart aspekt -an

(verplichte) persoonli jke

de gedragsobservaties on-
derscheiden:

- om praktische redenen: het aantal onderscheiden potentieel
riskante gedragingen in de checklist van petersen is al zeer
groot. Een beperking daarvan voorkomt een te zware belasting
van observatoren;

- een meer principiêle reden: persoonlijke beschermingsmiddelen
zijn meest bedoeld als 'secundaire preventiemiddelenr: ze die-
nen de drager te beschermen tegen d.e gevolgen van ongevallen*

Daarnaast, tot sl-ot, werd nog een ander aspekt in de observaties betrok-
ken nl. 'de afstand tot het agens'.
E) Afstand tot het agens

Enkele mal-en is reeds gezegd dat elk gedrag risico's in zich kan houden,
afhankerijk van de situatie waarbinnen dat gedrag plaatsvindt.
Voor de boekhouder is het van geringe importantie hoe dicht hij rnet zijn
neus over de boeken zit gebogen (en zelfs dit is niet geheel juist, om-

daÈ een bepaald.e werkhouding aanleiding kan zijn tot bepaalde lichame-
lijke klachten, in casu l-ocomotorische klachten). In arbeidssituaties
waarbij sprake is van het omgaan met, of het vrijkomen van toxische
stoffen, kan het wel degelijk van belang zijn of men krachtens taakken-
merken' dan wel op grond van persoonlijke gewoonten, een bepaalde werk-
houding aanneemt c.q. heeft. Met oog daarop is besroten ook het aspekt
fafstand tot het agens' d.w.z. d.e afstand van het hoofd tot de bron van
toxische verontreiniging, in het observatie-instrumentarium op te nemen.

*
op cleze regel zijn natuurlijk uitzonderingen, die overigens overwegend

sfeer van de preventie tegen toxische en fysische risicors.
Iiggen in cle
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de aan observatietechnieken te stellen randvoorwaarden

korte pilotstudy uitgevoerd waarbij het bovenge-

schetste observatie-instrumentarium is gehanteerd in eèn áfbèidssituatié
waarin sprake r^/as van zower ongevalren- als toxische risicors (Güttin-

9at, 1981-) .

De belangrijkste vraagstelling in dat ond.erzoek(je) betrof: de frekwen-
tie van de kriteriumged.ragingen (en daarmee: de noodzakelijke tijdsduur
van observaties), de praktische hanteerbaarheid van het instrumentarium
en eventuele observator-invloeden.
Uit de laatste opmerking kan worden afgeleid dat er sprake h¡as van plan-
nen voor direkte observatie van de kriteriumgedragingen. Een overzicht
van de mogelijkheden c.q. wenselijkheden van bepaalde vormen van regis-
tratie van overt gedrag is o.a. te vinden in: Güttinger (1980), Gezien

de noodzakelijk geachte algemene toepasbaarheid van het instrumentarium
(toepasbaar b.v. door veiligheidsfunktionarissen) is uitgegaan van een

opzet die minimale inspanning c.q. kosten met zic]r, meebrengt (d.w.z.
geen al- dan niet verdekte film- of videoregistratie). Kort samengevat

kwamen de konklusies van de pilotstudy neer op het volgende:

- de gekozen werkwijze - direkte openlijke observaties - blijkt
in de praktijk geen problemen op te leveren, hetgeen in over-
eenstemming is met eerdere eigen ervaringen (Cüttinger L974,

1976, L979) en ervaringen van o.a. Komaki e.a. (1gZg);

- met de gehanteerde technieken kan in kort tijdsbestek voldoen-
de informatie worden verkregen ter beoordeling van individuel-e
verschill-en in riskant gedrag;

- met betrekking tot ongevallenrisico's \.¡as de, met behulp van

verschil-lende technieken verkregen informatie eensluidend; met

betrekking tot de toxische risico's komplementair;

- voor zover kan worden nagegaan (d.e observaties van td.e afstand.
tot het agens' werden in deze pilotstudy twee keer 20 minuten
per werknemer uitgevoerd) was er sprake van een behoorlijke
(intra-rater) betrouwbaarheid.
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3.2.3 Expositie

Veel van de kritiek op alle raccident-pronenessr-onderzoekingen die in
navolging van Greenwood en !Íoods (1919) hebben plaatsgevonden, richt
zich op het feit dat zelden of nooit goede expositiegegevens in de on-

derzoeken lvorden betrokken.

Een van de weinige onderzoeken waarin men goede expositiegegevens kon

hanteren, betreft de studie van Pokorny e.a. (l-983) naar verkeersonge-

vall-en bij buschauffeurs, I{aarin de onderzoekers konden beschikken over
het aantal verreden kilometers per buschauffeur.
In ons onderzoek werden tvree vormen van expositie belangrijk geacht:

a) de expositie aan toxische risico'si
b) de exposítie aan ongevallenrisico's.

a¿ a) expositie aan toxische risicors
Om de expositie aan toxísche risicors te kunnen meten is het mogelijk
door middel van tpersonal samplingt in de ademzone van werknemers lucht-
monsters te verzamelen waarvan de koncentratie van deeltjesvormige ver-
ontreiniging (en van bepaalde gasvormige verontreinÍging) kan word.en

bepaald. Op d.eze wijze kan een nauwkeurig beeld worden verkregen van de

expositie aan schadelijke stoffen.

Ad b) expositie aan ongeval-lenrisico's
Indien mensen tijdens hun werkzaamheden gedurende eenzelfde tijd worden

geobserveerd kan men stellen dat d.e exposities van de betrokkenen verge-

lijkbaar zijn.
Echter, tijdsduur zegt niet alles: de één werkt urat sneller, een ander

neemt meer pauzes.

Een van de te hanteren observatietechnieken - gebaseerd op de taakanaly-
se van !,rinsemius (1969) - biedt de mogelijkheid een wat nauwkeuriger

beeld te krijgen van de expositie: het totaal aantal 'overbruggingen'
per tijdseenheid, zegt iets over het aantal handelÍngen per tijdseen-
heid.
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3.2.4 Risicoperceptie

In de vragenlijst die ten behoeve van het onderzoek werd gekonstrueerd

kwamen de volgende themats* aan de orde:

á) achte.gfondfãktôÍen 1lèeftljdt bùfEèlfjke stããt7 ervárinf,
bedrijfskenmerken etc. ) ;

b) veiligheid (leeft veiligheid, wat is 'veiligheid', gevaar

etc. ) ;
c) eval-uatie van veiligheidsmaatregelen;

d) gepercipieerde inspanning beleidvoerders ten aanzien van vei-
ligheid;

e) .gepercipieerde eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot
de veiligheid;

f) ervaren nogelijkheid tot beheersing van veiligheid;

S) ervaren houding collega's,/chefs;
h) relaties ploeg/chefs;

i) emotiesi

Ten behoeve van de toetsing van het attitudemodel:
j) evaluaties (van'beliefs' ) ;

k) belief strenght;
1) gepercipieerde opvattingen referentiegroepen;

n) motivatie t.a.v. referentiegroepeni

n) gedragsinÈenties;

o) gerapporteerd gedrag.

Tot slot werd deze vragenlijst aangevuld met de verkorte versie van de

vragenlijst ten behoeve van het "Period.iek Onderzoek Funktionerenrr (2.9.

POF). Het betreft hier een door het NIPG/TNO ontwikkeld instrument dat

er op is gericht individuele ervaringen van werknemers m.b.t. de arbeid

en arbeidsomstandigheden vast te leggen (Dijkstra e.a.' 1981). Themars

die ín deze lijst aan de orde komen (meerdere vragen per thema):

Elk the¡na worilt behandeld aan cle hantl van neerdere vragen.
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p) ziekteged.rag;

q) nerveuze klachten;
r) waardering eigen werk;

s) inspanning;

t) organisatie van het werk;

u) leiding en kol1e9â's,-

v) fysieke werkomstandigheden;

w) waardering werkkring.

(In bijlage 1- is de vragenlijst opgenomen).

3.2.5 Uitvoering

Zoals in de inleiding werd gezegd is het onderzoek uitgevoerd bij 46

lassers verdeeld over drie bedrijven A, B, C. fn bedrijf B werkten de 24

lassers op 4 afdelingen (6 lassers per afdeling). In bedrijf C waren de

Iassers verdeeld over twee afdelingen (resp. 11 en 6 lassers).

Observaties

Elke l-asser werd tijdens de ochtend en tijdens de middag ged.urende 4 x
15 minuten geobserveerd (totaal I x 15 minuten):

- 15 minuten "positive samplingrt waarbij aangegeven werd: het
aantal minuten van het kwartier dat een niet-verplicht per-
soonlijk beschermingsmiddel werd gebruikt (voor elk niet-ver-
plicht middel afzonderlijk); het aantal minuten van het kwar-

tier dat besteed werd aan het opruimen van het materiaal van

anderen en het aantal keren dat de geobserveerde iemand waar-

schuwde í.v.m. veiligheid.
- l-5 minuten werden de elementen uit de taakanalyse van Vtinse-

mius (1969) geobserveerd, waarbij het aantal overbruggingen
(verdeeld over de kategorieën ttgoed/sterkttr "slecht,/sterk",
"goed/zwak", "slecht,/zwak"), het aantal afkortingen (met om-

schrijving) en het aantal catachresen (met omschrijving) r^rer-

den vastgelegd.

- 15 minuten werd het (niet-) gebruik van verplichte persoonlijke
beschermingsmiddelen geobserveerd. Dit werd gekombineerd met

de observaties van t'afstand tot ag'enstt (afstand hoofd tot het
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t-e l-assen (te snijden of slijpen) werkstuk) . Dit gebeurde door

middel van tttime-sampling": gedurende de observatieperiode
werd elke minuut (de observator kreeg elke minuut een auditief
signaal) de afstand. genoteerd echter alleen indien er gelast,
gesneden of geslepen werd.

15 minuten werd et geobservêerd mêt Petêrsens checklj-st vooÍ

" safety samplingt' .

(Zie voor de observatieformulieren bijlage 2)

De technieken zijn 's ochtends en 's mid.dags en bij alle lassers in de-

zelfde volgorde gehanteerd..

Per dag werden twee l-assers wisselend geobserveerd (lasser A met tech-
niek P, Iasser B met techniek P, lasser A met techniek Q, lasser B met

techniek Q, etc.). (Indien het werk werd onderbroken werden ook de ob-

servaties gestopt. Steeds werden de l-5 minuten per onderdeeL volge-

maakt. )

De overige tijd werd deels gebruikt om schijnobservaties te verrichten
bij de lassers die de dag daarop geobserveerd zouden word.en, om een ze-

kere gewenning aan de aanwezigheid van de observator te creêren.

De observaties vonden plaats op dinsdag, woensdag en donderdag (de maan-

dag verviel i.v.m. de expositiemetingen; de vrijdag werd vermeden omdat

in veel- gevallen de werkzaamheden afwijken van de normale bezigheden),

en werden uitgevoerd door de onderzoeker. In het totaal werd 92 uur ge-

observeerd.

Expositiemetingen

Lasrook bestaat uit gassen en stofdeeltjes. De samenstelling van de

stofdeeltjes is afhankelijk van de te bewerken metalen, het lasproces,
toevoegdraad en (eventueel) de samenstel-ling van de elektrode. De be-

langrijkste gassen die kunnen vrijkomen zíjn stikstofdioxid.e (NO^),

stikstofmonoxide (NO), ozon (O:) en koolmonoxide (CO).

Tijdens het onderzoek zíjn in de ademzone van de werknemers luchtmon-

sters verzamel-d (personal sampJ-ing) waarin de koncentratie van deeltjes-
vormige verontreiniging en van stikstofdioxide is bepaald. In sommige

gevallen is van de verzamelde stofmonsters het gehalte aan relevante
metalen bepaald.
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Daarnaast zijn op een aantal- vaste meetplaatsen l-uchtmonsters verzameLd

om een indruk te krijgen van de achtergrondkoncentratie in de werkruim-
te. Hierbij werd.en ook enkele komponenten gemeten die niet de ademzone

van de werknemers kunnen worden bepaald, zoals stikstofmonoxid.e en ozon.

Al1e betrokken l-assers werden ged,urende twee werkdagen bemonsterd door
niddel van personal sampling. (Tijdens d.e tweede meetdag, hrerden de ob-
servaties verricht. )

De monsterperiode bedroeg steeds twee maal drie uur; één periode 's och-
tend.s en éên's middags. DaarÈoe droegen de werknemers een koppelriem,
waaraan twee luchtpompjes werden bevestigd. Deze pompjes worden door een

Ni-Cd batterij aangedreven en kunnen gedurende de hele tijd worden mee-

gedragen. (l4erk en type DuPont Constant Flow Sampler Mod.el P2500 en p22

met een aangezogen volume van 2 riter per min.) eén pompje - voor,le
deeltjesvormige verontreiniging - werd door middel- van een slang verbon-
den aan een filterhouder met glasvezelfilter. Het andere pompje met een

houder was gevuld met een adsorbens voor NO, (kiezelguhr, geimpregneerd

met triethanolamine - SKC). Beide houders werden aan de revers bevestigd
indien de lasser een losse laskap hanteerde. lrianneer de lasser een las-
helm droeg, werd hem verzocht een speciale lashelm te dragen, waar aan

de binnenzijde een filterhouder en een houder voor NOr-adsorbens waren

bevestigd.. Zodoende kon in beide gevallen in de ademzone tussen gelaat
en laskap worden gemonsterd.

Van aIIe verzamelde stofmonsters werd de hoeveelheid verzameld, stof be-
paald door weging van de fil-ters voor en na de monsterneming. Uit het
verschil volgt de massa van het verzamelde stof. Deling door het doorge-

zogen volume l-ucht levert de geniddelde stofkoncentratie die wordt uit-
gedrukt in mg per m3 lucht.
Aangezien de lasrookmetingen bedoeld zijn om een indikatie te geven van

de expositie zul-len we de wijze van anaÌyse van de gassen en metalen en

de resultaten daarvan, buiten beschouwing laten (uiteraard is hier wel

over gerapporteerd naar de deelnemende bedrijven (Güttinger en v.d. Wal,

1-983 a, b, ci Güttinger e.a., 1983) .

Als aanvulling op deze metingen werd. aan het eind van iedere monsterpe-

riode van drie uur voor iedere bemonsterde werknemer een waarnemings-

Iijst ingevuld, waarop werd genoteerd:
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merk, type en aantal verbruikte elektroden en de diameter van

de verbruikte elektroden c.q. lasdraad;

de ingestelde stroomsterkte;
de totale lengte van de uitgevoerde lassen.

Op grond vañ dézè gegèvenS wérd i1é inschakelduuf (pefcéntage Ván de

werktijd dat er effektief gelast werd) geschat.

De lasrookexpositie-metingen en de analyses werden verricht door mede-

werkers van het Instituut voor Milieuhygiêne en Gezondheidstechniek TNO.

Interviews
Nadat al-l-e metingen en observaties in een bedrijf hadden plaatsgevonden

werd bij de betrokken lassers de vragenlijst afgenomen. In twee geva1J-en

geschiedde dit - bij matig Nederlands sprekende spanjaarden - met behulp

van een tolk. De duur van de afname van de vragenlijst was +1å uur.

Introduktie van het onderzoek

Het onderzoek werd door de onderzoeker zelf bij de deelnemende lassers

geintroduceerd. Daarbij werd de werking van de "personal samplers" toe-
gelicht. Verteld werd dat de onderzoeker enkele mal-en zou komen kijken
om te zien hoe de taak van lasser verloopt. Benadrukt werd dat de onder-

zoeker zelf geen enkel verstand van l-assen had en de kwaliteit van het

werk niet kon beoord.el-en. Tevens werd gezegd dat er geen enkele tijds-
druk was. Deelname aan het onderzoek beruste op basis van vrijwillig-
heid. Mocht men tijdens de observaties last krijgen van de onderzoeker

of het gevoel hebben anders te werken dan normaal, dan kon men de onder-

zoeker vragen weg te gaan (hetgeen geen enkel maal het geval is geweest.

Aan het eind van de observaties werd ook nog expliciet naar ervaren hin-
der of gedragsverandering gevraagd).

Tot slot werden d,e resultaten van de metingen - voor de l-assers zelf het

meest interessant - toegezegd. De resultaten van de observaties en de

interviews zouden alleen aan het bedrijf (en de betrokken lassers) ter
beschikking komen voor zover direkt relevant en voor zover de gegaran-

deerde anonimiteit niet in het geding zou komen.
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RESULTATEN

Inleiding

Zoals in hoofdstuk 3 a1 is gezegd is het uiteindetijke onderzoek niet
geheel conform de oorspronkelijke gedachten uitgevoerd (beperkter aantal
lassers, verdeeld over meerdere bedrijven).
I'let name het relatief kleine aantal lassers (46) betekent een beperking
voor wat betreft mogelijke analyses. Het impliceert ook de nodige voor-
zichtigheid m.b.t. de generariseerbaarheid van de resultaten.
Daarnaast d.ient men zich te realiseren dat de bedrijven die hun mede-

werking hebben verleend mogelijk niet geheel representatief zijn voor de

bedrijven in de metaalsektor. Zonder te willen suggereren dat de bedrij-
ven die deelname aan het ond.erzoek weigerden tslechtet arbeidsomstandig-
heden zouden kennen, is het in ieder geval duidelijk dat de aan het on-
derzoek deelnemende bedrijven niets te verbergen hadden in dit opzicht
en/of gemotiveerd waren (zonodig) aan verbetering van de arbeidsomstan-
digheden te werken.

Tot slot van deze inreiding: op de resurtaten van vragen, metingen of
observaties die specifieke bedrijfsdoeleinden dienden, zaL niet worden

ingegaan. Deze resultaten zijn wel aan de betreffende bedrijven gerap-
porteerd. (Güttinger en v.d. lVaI , 1983a, b, cì Güttinger €.â., 1983).

Risicoperceptie

4.2 .1, IntervÍews

Zijn mensen zich bewust van de risj-co's in het werk? Houdt het hen be-
zig? En zo ja, wat betekent het begrip risico?
Aangezien het begrip 'risico' mogerijk wat erg abstrakt is, hebben we

(open) vragen gesteld over de veiligheid in het werk ("denkt u weleens

over d,e veiligheid in of van uw werk?") en over d.e gevaren (t'zijn er
gevaren aan uw werk verbonden?rr).

4.

4.1

4.2
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Dat de veiligheidrleeft'bij de onderzochte groep lassers zou kunnen

brijken uit het feit dat 944 er op z'n minst 'soms' aan denkt (60t denkt

'vaak' over de veirigheid van het werk). Het begrip 'veiligheid' lijkt
echter ook wat abstrakt. Gevraagd naar "waar men dan aan denktr', geeft
één derde van de ond.ervraagden een vrij vaag antwoord (o.a.: "aan de

veiligheid van mezelf en anderen").

Tabel 1. lVaarmee word.t'veiligheid.r geassocieerd?

denkt aan veiligheid

vaak

totaal-
inhoud 1e antwoord

toxisch-fysische risico' s
ongevall enrisico I s
zeer algemeen antwoord

1

9
5

(72¡
( 60B)
(33r)

s (18%)
14 (s08)
9 (32%)

(r49.)
(s3%)
(33%)

6
23
L4

totaal 15 (100%) 28 (100s) 43 (100%)

Xz = l_106l-, d,f = 2, p > .05

Het merendeel der 1e antwoorden op deze open vraag betrof allerlei onge-

vallenrisico's. Blijkt uit de literatuur over de risicots waaraan las-
sers zijn blootgesteld m.n. een bezorgheid over de gevorgen van de expo-
sitie aan toxische (lasrook) en fysische (straling) risico,s op langere
termijn (o.a. Begas,1980; Eichhorn e.a.,1980, press & Florianr 1983),
zel-f denken de l-assers ín eerste instantie aan korte termijn risico's.
Er is wat dat betreft geen verschil tussen diegenene dj-e zeggen sl-echts

"soms" aan de veirigheid in het werk te denken en zij die zeggen "vaak"
daaraan te denken.

Degenen die zeggen "vaak" aan de veiligheid van het werk te denken noe-

men echter aanzienlijk meer risicots.

Tabel 2. Aantal genoemde risico's

denkt aan veil.igheid totaal
noemt meerdere risicots SOMS vaak

-la

nee
2 (13r)

13 (87*)
13 (462)
15 (54?)

15 ( 35e")
28 (6sr)

totaal

4 r'7O, df - L, p .05

1s (100%) 28 (r_00r) 43 (100%)

,'2
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Op de vraagz "zi-jn er gevaren aan u\4t l^¡erk verbonden?", antwoorde'724 (33

lassers) positief.
In zoverre is er een verschil tussen de begrippen ttgevaar" en ttveilig-

heid" dat êrr gevraagd naar de gevaren in het werk, meer toxisch-fy-
sische risico's worden genoemd en dat er vaker meerdere risicots worden

genoemd.

Met andere woorden: het laatste duidt erop dat het begrip gevaar konkre-

ter is dan het begrip veiligheid.

Tabel 3. Inhoud risicots genoemd bij "veiligheid" en "gevaren"

inhoud 1e antwoord "veiligheid" ttgevaartt totaal

toxisch-fysische risico' s
ongevallenrisico ' s
zeer algemeen antwoord

6 (14r)
23 (s3r)
).4 (338)

1,2 (36r)
17 (52*)
4 (r24)

18 (24+,)
40 (s3r)
l_8 (242)

totaal 43 (1008) 33 (100ts) 76 (1018)

X2=7,69,ð,f.=2tp<.05

Tabel 4. Aantal- genoemde risicots bij "veiligheid" resp. "gevaar"

noemt meerdere risicots "veiligheidtt ttgevaartt totaal

la
nee

r-s ( 35r)
28 (65r)

22 (67*)
11 (33r)

37 (49r)
3e (sr*)

totaaL 43 (1008) 33 (100r) 76 (100r)

X2 = 7,54, ð,t = 1r p < .05

Mede door het relatief geringe aantaL l-assers dat in het onderzoek is
betrokken ontbreekt de mogelijkheid d.m.v. geavanceerde statistische
technieken de dimensies van risicoperceptie te traceren. Toch kan wel

enig inzicht hierin worden verkregen n.1. door in te gaan op de konkrete

antwoorden op de open vragen (t'waar denkt u aan bij veiligheid?t', "welke

gevaren zijn er in uw werk"?).

In het totaaf werden door de respondenten op deze vragen 88 ongevallen-

risico's genoemd en 49 toxisch-fysische risico's.
Het meest frekwent genoemde ongevallenrisico vras "splinters in het oog/

oogletsel door slijpen" (37t), gevolgd door ongevallen bij het hijsen/
takelen (9t¡. Bij de toxisch-fysische risico's die werden genoemd st-on-
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den de lasogen (een betrekkelijk onschuldige, zich snelherstel-lende ont-
steking van het hoornvlies: kerato-konjunktivitis) bovenaan (25 = 51t).

Hoewel- cijfers over de frekwentie van vóórkomen van dit type ongeval
c.q. beroepsziekte bij lassers ontbreken (de CBS-statistieken over be-
drijfsongevallen en beroepsziekten worden niet gespecificeerd naar be-
roep). is het zonder twijfel het meest frekwent voorkomende type ongeval
c.q. beroepsziekte en vrijwel eLke lasser zal met beide ervaring hebben.

v'Iat betreft "ernst" (omvang van de negatieve gevolgen) zijn het betrek-
kelijk onschuldige fenomenen.

And.ers gezegd.z ervaring met en het kansaspekt van bepaalde risico's in
de werksituatie (hetgeen met elkaar zal samenhangen), spelen kennelijk
een rol in relatie tot de bel-eving van veiligheid van en gevaren in hei
werk.

In hoeverre acht men de risico's in het werk beheersbaar? Een aantal
vragen had tot doel te achterhalen: de gepercipieerde noodzaak, moge-

J-ijkheid en vrijheid tot eigen beheersing van de veiligheid in het werk.

Uit een faktoranalyse* van de antwoorden op deze zeven vragen (gescoord

op S-puntsschalen) lijkt er éên faktor aan ten gronoslag te liggen.

Tabel 5. Ervaren beheersbaarheid van risicor s; faktortadingen

1. de veiligheidsmaatregelen in dit bedrijf zijn dusdanig dat
een ongeval of gezond.heidsschade vrijwel uitgesloten is .73

2. ongevalJ-en zijn meestal het gevolg van een menselijke fout .50
3. ik heb nijn eigen veiligheid op mijn werk in de hand .64
4. ongelukken zíjn nooit hel-emaal te voorkomen -.03
5. ik heb de keuze tussen meer of minder veilig werken .58
6. de direktie vindt produktie belangrijker dan veiligheid 

=r-!g_7. veiligheid is grotendeels een zaak van je eigen gedrag .28

Naarmate men meer lnspanning van de bedrijfsleiding ervaart met betrek-
king tot de bedrijfsveiligheid, legt men een grotere verantwoordelijk-
heid en mogelijkheid bij zichzelf voor wat betreft de beheersing van de

risico's in het werk.

Voor een toelichting: zie bijlage 3.
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Met betrekking tot de "vrijwilligheid van blooÈstetling aan risico's",
een faktor die wel in verband wordt gebracht met risicoperceptie, zíjn
in het onderhavige onderzoek geen vragen gesteld. Dit zatr slechts zin
hebben als de respondenten vrij zLjn zídn aan de betreffende risico's te
onttrekken. Vooralsnog lijkt de aanname gewettigd dat bij de huidige
arbéidSma-kt et ùoof werknemerf weinig keuzemogelljkhéid ís en dãt der-
halve de expositie aan risico's in het werk als onvrijwilligheid moet

word.en beschouwd. (nii de oorspronkelijke beroepskeuze, kan men stellen,
is vrijwillig gekozen voor de bij het beroep behorende risico's. Men

dienÈ zich echter te realiseren dat die oorspronkelijke beroepskeuze

waarschijnlijk in slechts beperkte mate werkelijk "vrij" is geweest).

4.2.2 Samenvatting en diskussie

De begrippen "veiligheid van het werkrr en ttgevaren in het werkt' worden

door lassers - een beroepsgroep die duidelijk aan een aantal ongevallen-
en toxisch-fysische risicors is blootgesteld - vooral geassocieerd met

het gebeuren van ongevallen en in veel mindere mate met gezondheidsscha-

de op J-angere ternijn. Het begrip "grevaar" lijkt daarbij wat konkreter
(met noemt meer gevaren) dan het begrip veiligheid.. Men zegt wel soms of
vaak aan de veiligheid in of van het werk te denken (94t) maar een groot
deel (I/3) van de antwoorden op de vraag Ì^¡aaraan men denkt, blijft nog

vaag.

De risico's die het meest genoemd worden (wat betreft ongevallen: splin-
ters in het oog bij slijpeni wat betreft toxisch-fysische risico's: las-
ogen) betreffen frekwent voorkomende risico's met relatief geringe ge-

volgen. Kansschattingen en d.irekte eigen ervaring spelen kennelijk een

ro1. Spelen bij de risicoperceptie aangaande minder vertrouwde risico's
(b.v. kernenergie) vooral faktoren als ttde omvang van de gevorgen" een

rol bij de beleving van d.e risico's (StalLen en Vlek, Ig79), bij "ver-
trouwde" risicots betrekt men kennelijk het "kansaspektt' in de overwe-
gingen.

De ervaren mogelijkheid en noodzakelijkheid tot de eigen beheersing van

de veiligheid in het werk, hangen sterk samen met d.e gepercipieerde in-
spanningen op dit gebied, van anderen (bedrijfsreiding): is die groot,
dan acht men de eigen verantwoordelijkheid in deze ook groter.
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Deze resultaten stemmen in grote lijnen overeen met de vermoedens die

Rantanen (1981-) uitte op basis van de literatuur.
De bevinding dat de ervaren mogelijkheid en nood.zakelijkheid zelf de

veiligheid in het werk te beheersen, paralJ-el loopt met de gepercipi-

eerde inspanningen van andere in deze, is een belangrijk gegeven. Hoewel

heilnfet nieuw iè dãt een ãktief veiliÇheiãsbeler-d op zitlteen bijdrage
levert aan de bedrijfsveitigheid, kan uit het bovenstaande een additio-
neel gunstig effekÈ worden gedestllleerd: een aktief veiligheids'beleid
lijkt te leiden tot een bewustzijn van de eigen invloed op de veiligheid
en een bereídheid tot hande]en in deze.

4.3 Riskant gedrag

4.3.1 Observatiegegevens

In het navolgende zaI worden ingegaan op de resultaten van de gedragsob-

servaties. Daarbij zullen de observaties tijdens de ochtenduren worden

vergeleken met die van de middagperiode.

Positive sampling

Bij het observeren van - uit veiligheidsoogpunt - positief gedrag werd.

gelet op een drietal aspekten:

- het aantal- minuten van de observatieperiode dat niet-verplichte
persoonlijke beschermingsmiddelen werden gebruikt door de geob-

serveerde;

- het aantal minuten dat de geobserveerde besteedde aan het oprui-
men van het materiaal van anderen;

- het aantal malen dat de geobserveerde een kollega waarschuwde

i.v.m. de veiligheid.
V'7at betreft de laatste twee aspekten: deze werden nauwelijks waargeno-

men. In de totale observatieperiode voor dit soort observaties van 23

uur (gesommeerd voor alle lassers over de eerste en tweede observatie-
periode), werd slechts 2 minuten waargenomen dat een lasser andermans

materiaal of rommel opruimde en in het totaal werden 10 waarschuwj-ngen

gekonstateerd.
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Gebruik niet verplichte PBM

minuten gebruik
1e observatie-

periode
2e observatie-

periode

x*
S

1_3,35
12,07

]-3,17
Lr,77

verschil 1e - 2e periode O,I7¡z**=-.08;p>.05

sta-biliteit r = 0,86¡ p < .001

!{at het gebruik van niet-verplichte persoonlíjke beschermingsmiddelen

betreft, zien we dat gemiddeld êén middel gebruikt werd gedurende de

gehele observatieperiode. Het gebruik is ook vrij stabiel: bij degenen

\^/aar in de eerste observatie geen of wel gebruik van (soms meerdere)

niet-verplíchte beschermingsmiddelen werd gekonstateerd, bleek's mid-

dags hetzelfde te kunnen worden vastgesteld.

Overbruggingen

Slechte sterke overbruggì-ngen doen zich's middags iets, zí) het niet
signifikant vaker, voor. Ook hier blijkt het kriterium gedrag vrij sta-
biel-: zij die tijdens d.e 1e observatieperiode dit gedrag in meer of min-

dere mate vertoonden deden dat ook tijdens de 2e observatieperiod.e.

= gemiddeld per persoon
standaarclafwi j king

Wilcoxon matcheil-pairs signed-ranks test.

*_
Ã

**
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Tabel 7. Negatieve, sterke overbruggingen

percentage slechte
overbruggingen van
het totaal der sterke
overbruggingen

1e observatie- 2e observatie-
periode periode

14,:12 t6,:12
14,50 L4,03

vsr.lf'hi_1__!e - 2e periode -2,0O; z =_----5];_B_?_--05

stabiliteit r = 0149¡ p < .001

Met betrekking tot slechte, zwakke overbruggingen kan hetzelfde worden

gekonsÈateerd.

Tabel 8. Negatieve zwakke overbruggingen

percentage sl-echte
overbruggingen van
het totaal der zwakke
overbruggingen

le observatie- 2e observatie-
periode periode

x
S

L4,2O 1-4,72
26 t91, 26,49

verschil 1e - 2e periode -0,52¡z=-O.37¡p>.05

stabiliteit r = Or48¡ p < .001-

Het totaal der slechte overbruggingen wordt gegevens in tabel 9.

Tabel 9. Negatieve overbruggingen

percentage slechte
overbruggingen van
het totaal der
overbruggingen

1e observatie- 2e observatie-
periode periode

x
s

14,52 !6,1"7
15,45 74,57

verschil Le - 2e periode -l ,65i2=-I.01;p>.05

sta-biliteit r = 0.49¡ p < .001-
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Het totaal aantal overbruggingen, een indikator voor het aantal hande-

lingen per tijdseenheid, neemt in de loop der dag iets toe maar niet
signifikant. Ook hier blijkt dat het kriterium gedrag betrekkelijk sta-
biel is.

Tabel J-0. Overbruggingen

aantal overbruggingen
per observatieperiode

l-e observatie-
periode

2e observatie-
periode

x
s

L8,22
9,55

20,L2
11,89

verschil \e - 2e periode -1,90ìz=-.62¡p>.05

stabiliteit O.54¡ .001

Afkortingen
Het aantal geobserveerde taakafkortingen btijkt vrij gering. Gemiddeld

werd er per lasser minder dan 1 taakafkorting per observatieperiode ge-

observeerd. (Voor de 46 lassers gezamenlijk werden er 25 taakafkortingen
in de le periode en 35 taakafkortingen tijdens de 2e periode geobser-

veerd) .

Tabel 1l-. Taakafkortingen

aantal afkortingen per
observatieperiode

1e observatie-
periode

2e observatie-
periode

x
S

o,54
0,98

o t76
1,08

verschif l-e - 2e periode -O,22ì z = -l-.30; p > .05

stabiliteit r = 0.29¡ p < .05

Catachresen

Min of meer volgens verwachting komt het improvisatorisch herstel van

een gestoord taakverloop door middel- van het oneigenlijke gebruik van

materialen, zeer incidenteel voor en is het weinig stabiel. (De aanname

dat bij de ene lasser vaker taakstoornissen voorkomen dan bij een ander

die bovendien ook nog systematisch d.m.v. niet-geëigend materiaal worden

verholpen, Iigt niet voor de hand. )
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Ta-bel- 12. Catachresen

aantal catachresen l-e observatie- 2e observatie-
per observatieperiode periode periode

or74 1-146
l_, 50 2 ,92

X

s

verschil le - 2e periode -O,72rz=-1-.50;p>.05

stabiliteit r=0101¡p>.0-5

Safety sampling

Bij de verwerking van deze gedragsobservaties is een onderscheid gemaakt

tussen handelingen die in verband kunnen staan met toxisch-fysische ri-
síco's (b.v. het afvegen van het gezicht met de werkhandschoen of poets-
lup) en handelingen die verband kunnen houden met ongevallenrisico's.

Tabel 13. Safety sampling, toxisch-fysische risico's

aantal handelingen
per observatieperiode

1e observatie-
periode

2e observatie-
periode

x
S

3,1-3
5,76

4,33
6, 30

verschil 1,e - 2e periode -L,20¡ z = -2.58;, p < .01

stabiliteit r = 0,87¡ p < .001

Tabel 14. Safety sampling, ongevallenrisico's

aantaf handelingen
per observatieperiode

Le observatie-
periode

2e observatie-
periode

x
s

7 ,22 g,96
8,56 g r'1 4

verschil Ie - 2e periode -1 ,74¡z=-I .71-¡p>.05

stabiliteit r = 0r47¡ p < .001

De toename in riskant gedrag ten aanzien van toxisch-fysische risico's
over de dag is signifikant; de toename in riskant gedrag ten aanzien van

ongevallenrisico's niet. Het gedrag t.a.v. toxische risico's lijkt wat

stabieler dan het gedrag t.a.v. ongevallenrisico's.
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Het niet gebruiken van verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen

Het komt vrij weini-g voor dat de door de bedrijven verplichte persoon-

lijke beschermingsmiddelen (in afle bedrijven h¡aren d.ezel-fde persoon-
lijke beschermingsmiddelen verplicht) niet worden gebruikt.

Tabel 15; Niet gebruiken van PBM

aantal minuten dat PBM

niet gebruikt werden
l-e observatie-

periode
2e observatie-

periode

X

s
1r 00
I,78

l_, 91
4,1,O

verschil Le - 2e period.e -0,91ì z = -1-.51; p > .05

stabiliteit o,42¡

Afstand tot agens

De gemiddelde afstand van het hoofd tot de bron van toxische verontrei-
niging (die overigens voor een deel bepaald wordt door het toegepaste

lasproces, we komen daar later op terug) word,t gegeven in tabel 16.

Tabel- 16. Afstand tot agens

.01

afstand tot agens
in cm

le observatie-
periode

2e observatie-
periode

i
S

39,11
13,19

37,4r
]-L,'75

verschil le - 2e periode I,7O¡ z - -I.2J,¡ p > .05

stabiliteit r=0180;p<.001

4.3.2 Samenvatting en diskussie

Voor alle gedragsj-ndikatoren zien we in de tweede observatieperiod.e een

lichte, zij het slechts in een der gevallen signifikante, toename van

- uit veiligheidsoogpunt - minder gewenst gedrag.

Opvallend is - op één verwachte uitzondering na - d.e grote stabiliteit
in het geobserveerde gedrag: dat wil zeggen dat de geobserveerde l-assers

in de 2e observatieperiode hetzelfde gedrag vertoonden als in de 1e ob-
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servatieperiode. Voor so¡nmige indikatoren is dat in wat sterkere mate

het geval (b.v. het gebruik van niet-verplichte persoonlijke bescher-

mingsmiddelen) dan voor andere (b.v. taakafkortingen).
AIIeen bij de de "catachresen" (het improvisatorisch herstel van taak-

storingen m.b.v. niet daarvoor geêigend gereed.schap of materiaal) ont-
breekt een dergrelijke st¿¡biliteit.

Vat men de vergelijking van de verschillende gedragsobservaties tussen

de 1e en 2e observatieperiode op als een indikatie van de betrouwbaar-

heid van de observaties (test-hertest betrouwbaarheid) dan kan worden

gekonstateerd dat die betrouwbaarheid redelijk is.

Tot sfot dient te worden vermeld dat sommige gedragingen zictl sl-echts

zeer incidenteel voordoen. Enerzijds betreft dat gedrag als het waar-

schuwen en helpen van anderen, anderzijds gaat het om gedragj-ngen als

taakafkortingen, catachresen en het niet gebruiken van verplichte per-

soonli jke beschermingsmiddelen.

Attitudemodel van Fishbein en Ajzen

4.4.1 Attitudes, subjektieve normen en intenties

Is gedrag ten aanzien van risicots of de mate waarin men "veiligt'werkt,
te voorspellen aan de hand van de attitude ten aanzien van veilig wer-

ken, de subjektieve norm en de intentie tot veilig werken.

Om deze wat meer theoretische vraagstelling op basis van het Fishbein-

Ajzen-model te toetsen werden in de interviews een aantal vragen ge-

steld. Deze vragen hadden betrekking op:

a. de "evaluatie" van bepaalde aspekten (8) die verband (kunnen)

houden met veilig werken (b.v. "hoe prettig c.q. onprettig vindt
men het werken volgens regels en voorschriften");

b. de "beliefstrength": hoe zeker is de ondervraagde dat het betref-
fende aspekt samenhangt met veilig werken ("veilig werken bete-

kent het naleven van regels en voorschriften");

4-4
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de "motivatie t.a.v. referentieg'roepentt (in dit geval: t'hoe pret-
tig c.q. onprettig vindt men de waardering van kollegars en

chefs") i

"de veronderstelling dat bepaald gedrag door de referentiegroep
op prijs wordt gesteld" ("veilig werken word.t gewaardeerd. door

mijn kollega's");
e. "gedragsintenties". Bij dit laatsÈe werd een onderscheid gemaakt

tussen "werkelijke" intenties (b.v. "ik probeer de persoonlijke
beschermingsmiddelen te gebruiken ook al belemmeren ze me in mijn
werk") en "gerapporteerd gedrag" (b.v. "ik waarschuw mijn kolle-
gars als ze onveilig werken"). Dit om na te gaan of de door ande-

ren gevonden relaties tussen intenties en gedrag al dan niet
voornamel-ijk zijn terug te voeren op het feit dat gerapporteerd

gedrag eerder een vorm van intentie is dan van overt gedrag.

Op basis van de onder a en b genoemde vraagstellingen werd. d.e attitude-
skore berekend (.1" b,e- ) . In navolging van l4eertens en Sta]len (1981-)

L=III
werden de evaluaties geskoord op een bipolaire (S-punts) schaal en de

I'beliefstrength" op een unipolaire schaal (en niet zoals bij Fishbein en

Ajzen eveneens op een bipolaire schaal, aangezíen het bij de "belief-
strength. in feit om een kansschatting gaat).

Op soortgelijke wijze werden de skores op de onder c en d genoemde vra-
gen gekombineerd tot een "subjektieve normskore" (.Ë. b,m.).

I=I I- I
De "intentieskorett en "gerapporteerd ged.ragskore" zijn de somskores van

de skores op de betreffend,e vragen (unipolaire S-puntschalen).

Tabel 17. Gemiddelden en spreiding der skores

nogelijke range

c.

d.

attitude
subjektieve norm
intenties
gerapporteerd ged,rag

* Voor een aantal items verviel de negatieve kant van de schaal (het leek b.v. onwaar-
lijk dat iemand het gebeuren van ongevallen rrerg prettigrr zou vinden). Bij de vragen
naar waardering door kollegars en chefs gebeurde hetzelfde: er is vanuit gegaan dat
niemand die waardering vervelend of zelfs erg vervelend zou vinden"

20 ,000
7 ,91,3

11,630
19, 848

8,623
5,379
L,97O
3,333

-40*
0*

+3
+5

+64
+l_6
+l-5
+25
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In tabel 18 worden de korrelaties tussen de betreffende (som) skores ge-

geven.

Tabef 18. Interkorrelatiematrix, attitude, subjektieve norm, intenties

(p

(p

(p

1.

2.

3.

4.

attitude

subjektieve norm

intenties

gerapporteerd gedrag

1

.04
> .05)
.29
<.05)
.24
<.05)

.28
(p < .05)

.44
(p < . oo1)

1

.69
(p < .001-)

Het meest opvallend. in de tabel is de sterke samenhang tussen gedragsin-

tenties en gerapporteerd gedrag hetgeen doeÈ vermoeden dat gerapporteerd

gedrag zeer verr¡rant is met intenties. De wat sterkere samenhang van ge-

rapporteerd gedrag met de subjektieve norm zou kunnen wijzen op een so-

ciale wensel i jheidkomponent.

Hoewel de attitudeskore korreleert met zowel intenties als gerapporteerd

gedrag (als men de laatste twee sommeert tot één rrintentieskorett is de

korrelatie met de attitude: r = .32, P < .05), is de hoogte van de kor-
relaties niet indrukwekkend, en wordt sLechts 10t van de variantie ver-
kfaard. De samenhang tussen de subjektieve norm en gerapporteerd gedrag

is nog het sterkst (in overeenstemming met de bevindingen van Andries-

sen, 1,974).

In het beschreven attitudemodel wordt echter verond.ersteld dat intenties
voorspelbaar zijn op grond van de som van de (gewogen) attitudeskores en

subj ektieve normskores.

Toevoeging van de subjektienormskore aan de attitudeskore (multiple re-
gressie) geeft inderdaad een (signifikant) betere prediktie van de in-
tenties: R = .39 (B-gewichten resp. O,27'7 en 0,272).

Toevoeging van de attitudeskore aan de subjektieve normskore bij de pre-

diktie van "gerapporteerd gedrag" levert een lichte doch niet signifi-
kante verbetering.
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De gesommeerde intentieskore (intenties plus gerapporteerd gedrag) wordt
daarentegen wel weer betere voorspeld door toevoeging van d.e attitudes-
kore aan de subjektieve normskore in een multiple regressíe: R = .52
( ß-gewichten resp. 0,301 en 0,41-8) .

Om de onderliggende struktuur van de attitude te bêgfijpen is een fak:
toranalyse uitgevoerd op zowel de eval-uatievariabel-en als de belief
strength-variabelen (na weglating van de variabelen die zeer scheef ver-
deeld waren).

Een tr^ree-faktoroplossing (na varimax-rotatie) geeft een vrij zwakke struk-
tuur te zien bij de evaluatievariabelen (totaal- gedekte variantie: 261) .

Tabel l-9. Faktoranalyse evaluaties; faktorladingen

IÏ

De eerste faktor lijkt het meest betrekking te hebben op een aantal ver-
onderstelde voorwaarden tot veilig werken die men zelf in de hand heeft
(eigen werkvoorbereiding, gebruik van persoonlijke beschermingsmidd.elen

en improviseren: de eigen beheersbaarheid). De tweede faktor wordt
hoofdzakelijk bepaald door "werkvertraging".

Tabel 20. Faktoranalyse "bel-ief strengthr'; faktorladingen

werken volgens regels en voorschriften
werkvertraging
improviseren
het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
uw eigen werkvoorbereiding
uitgerust zijn

0, 11
O,07

9t-!2
949
9, oo
0, 01

O,32
O,52
o,29
O,28

-o,14
o r37

IT

- veilig werken betekent het naleven van regels
en voorschriften

- veilig werken betekent werkvertraging
- veilig werken voorkomt ongevallen
- veilig werken is belangrijk voor een goede gezondheid
- veilig werken kan alleen als je uitgerust bent
- veilig werken betekent: improviseren
- veilig werken betekent het gebruik van persoon-

1i j ke beschermingsmiddelen
- veilig werken is een kwestie van je werk voorbereiden

o,34 o,1g
0,10 o ,69
0r65 -0r11
9r_ g O,24
o,75 O,26
o,24 0r69

0,30 o ,t2
o,49 o,22
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De eerste faktor (die 21t van de variantie dekt) is een mengeling van

voorwaarden voor en gevolgen van veilig werken. De 2e faktor (1-5t van de

variantie) zou men een soort t'anti-veiligheid" kunnen noemen: veilig
werken leidt maar tot vertraging en de mening dat dankzij "improviseren',
veiligheid wordt bereikt.

4.4.2

V'lat is de relatie tussen attitudes, sub jektieve normen, inÈenties (en

gerapporteerd gedrag) enerzijds en de geobserveerde gedragingen d,er las-
sers anderzijds?

Strikt genomen' volgens het Fishbein-Ajzen-modeI zouden de intenties
samen moeten hangen met de verschillend,e ged,ragsvariabelen.

In een stapsgewijze multiple regressie-analyse zijn al-le vier de varia-
bel-en (attitude, subjektieve norm, intentie en gerapporteerd gedrag) al-s

pred.iktorvariabel-en ingevoerd met de verschillende ged.ragsvariabelen
(totaalskores, hel-e dag) a1s afhankelijken.

positive samplingskore (gebruik niet-verplichte persoonlijke be-
schermingsniddeLen). Deze variabele vertoont geen samenhang van be-
tekenis met de onafhankelijke variabelen. De hoogste korrel-atie is
er met "intenties" (r = .r7, p > .05). De andere prediktorvariabelen
leveren geen signifikante bijdrage. De maximaar bereikte multiple
korrelaties (alre prediktorvariaberen ingevoerd) bedraagt: R = .29.

negatieve PBM-skore. Er is een negatieve samenhang met de "subjek-
tieve norm": r = -.2'l, p <.05 (dat wil zeggen: hoe hoger de subjek-
tieve norm, hoe beter het gebruik van de verpJ-ichte persoonlijke
beschermingsmiddelen). De andere prediktorvariabelen leveren geen

signifikant hogere korrelatie. (Maxima1e muttiple korrelatie: R

,.33) .

negatieve sterke overbruggingsskore. De sterkste samenhang is er met

de "subjektieve norm": r = -.31, p < .05 (hoe hoger de subjektieve
norm, des te minder slechte sterke overbruggingen).
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De "attitude" levert een signifikante bijdrage aan de prediktie: R =

.39 (g-gewichten resp.: -O,3O2 en -O,237). De vier onafhanketijke

variabel-en tesamen geven een multiple korrelatie van R = .44.

- negatieve zwakke overbruggingsskore. Deze vertoont weinig samenhang

met de verschillende variabelen. De sterkste samenhang is er met de

"attitude" (r = -.23, p > .05). De "subjektieve norm" levert nog een

Iichte bijdrage (R = .30; B-gewichten resp. -O,22O en -0,1-96). De

maximale multiple korrelatie bedraagt: ft = .32 (alle 4 prediktorva-
ria-belen tesamen) .

- totale negatieve overbruggingsskore. De sterkste samenhang is er met

het "gerapporteerde gedrag": r -.38, p < .01 (hoe veiliger men

zegt zíc}:r te gedragen, des te minder slechte overbruggingen zi-jn
er). De andere variabelen en met name de "attitude" dragen bij tot
een duidelijk hogere multiple korrelatie: "gerapporteerd gedrag +

attituderr : R = .46 (B-gewichten: -Or3t2 en -0,262); "gerapporteerd
gedrag + attitude + subjektieve norm: ft = .52 (ß-gewichten: -O,L87,

-O,287 en -0,27O) en alle vier prediktorvariabelen: R = .53 (ß-Se-

wichten: -O1279, -O,301, -0 1268 en 0r140).

- Het totaal der overbruggingen (expositie) vertoont de sterkste sa-

menhang met dettintenties": r - .27, p < .05. De overige variabelen

voegen daar weinig aan toe (max. R = .32).

afkortingsskore. Gezien het geringe aantal geobserveerde afkortingen
is er nauwelijks een relatie te verwachten (maximale R .2O met

alle vier de prediktorvariabelen) .

catachreseskore. Deze skore vertoont evenmin een samenhang met de

onafhankelijke variabelen (maximale R = .25).

toxisch-fysische safety samplingskore. Ook deze ged.ragsvariabele

vertoont nauwelijks samenhang met de prediktorvariabelen (maximale R

: 1qì
. LJ t .

ongevallen safety samplingsore. Een signifikante samenhang is er met
ttgerapporteerd gedrag": r = -.26, p < .05 (hoe veiliger nien zegt
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zich te gedragen, des te vaker is dat ook zo). De overige variabelen
voegen weinig aan de prediktie toe (R = .29).

de "afstand. tot het agens" tenslotte korreleert het sterkst met t'in-

tenties": r = .29, p <.05. "Gerapporteerd gedrag" levert nog een

redelijke bijdrage aãn de prediktie: R = .35 (B:gewichten resp. !

O,482 en -0 ,279). De maximale mul-tipJ-e korrel-atie (met alle predik-
torvariabelen) bed.raagt: R = .39.

4.4.3 Safnenvatting en diskussie

In de voorgaande paragrafen zijn de resultaten geschetst van onze poging

het Fishbein-Ajzen attitudemodel te toetsen voor de attitude ten aanzien

van veilig \^rerken.

Hoewel er (signifikante) korrelaties worden gevonden tussen de "atti-
tudetten "subjektieve norm" enerzijds en ttintenties" en "gerapporteerd
gedrag" (door veel onderzoekers in de plaats gesteld voor overt gedrag),

anderzijds zijn de korrel-aties niet al te hoog. Tussen "intenties" en
t'gerapporteerd gedrag" is een sterk verband. Dit bevestigt ons vermoed.en

(mede gezien de vrij matige relatie van "attitude" en "subjektieve normt'

met de geobserveerde gedragsmaten) dat gerapporteerd gedrag meer een

vorm van intentie weerspiegelt, dan dat het gelijk gesteld kan worden

met overt gedrag.

De "gesommeerde intentieskore" (intenties + gerapporteerd gedrag) is
redelijk te voorspellen op basis van de "attitude" en de "subjektieve
norm": R = .52 (27t verklaarde variantie), waarbij aangetekend dient te
worden dat het met name de "subjektieve norm" (getaxeerde meningen van

referentiegroepen en de motivatie t.a.v. referentiegroepen) is die bij-
draagt tot de prediktie van die gesonmeerde intenties.
Een dergelijk resultaat is overigens niet verrassend gezien o.a. de on-

derzoeksresultaten van Andriessen (I974).

De samenhang tussen d,e attitudes, subjektieve normen, intenties en ge-

rapporteerde gedragingen enerzijds en het geobserveerde gedrag ander-

zijds, is overwegend betrekkelijk gering.

Hoewel er enkele signifikante korrelaties zijn tussen (één van) de pre-
diktorvariabelen en bepaalde gedragsskores, zijn d.eze overwegend vrij
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Iaag. Slechts het aantal (slechte) "overbruggingen" is redelijk te voor-
spellen op basis van de vier genoemde variabelen: R = .53.
Het ontbreken van substantiële verbanden tussen attitudes, subjektieve
normen en intenties en het overte gedrag, komt niet geheel onverwacht.
Immers, het vermoed.en dat dergelijke verbanden nogelijk vrij zwak zouden

zijn was mede-uitgangspunt voor deze studie; Het kan zijn dat de door
ons gehanteerde kriterium-gedragingen (die zoals eerder werd gekonsta-
teerd wel betrouwbaar gemeten werden), niet valide zijn d.w.z. niet wer-
kelijk iets zeggen over riskantheid. We hebben ons, zoals in hoofdstuk 3

is gezegd, bij de selektie van de kriteriumgedragingen laten leiden door
opvattingen van experts en door de face-validity. Een betere toets op de

validiteit lijkt vooralsnog niet mogeIijk.
Het kan ook zijn dat andere faktoren dan attitudes een rolspelen bij het
geobserveerde gedrag. Op dit laatste zal- in het navolgende worden inge-
gaan.

4.5 Risicoperceptie en riskant gedrag: achtergrondfaktoren

4.5.7 Inleiding

Voor een aantal- achtergrondfakÈoren is nagegaan of er een samenhang be-

staat met de attitudes, subjektieve normen, gedragsintenties en d.e ver-
schillende resul-taten van de gedragsobservaties.

Het betrof de volgende aspekten:

- het bedrijf
- taakkenmerken:

. taakinhoud

. soort lasproces

. solitair vs groepstaak

- demografische kenmerken:

. leeftijd

. burgelijke staat

. kinderen

. ongevallenervaring
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Voor zover mogelijk zijn korrelaties berekend. Daar waar sprake is van

nominale variabelen (b.v. bij de variabele "bedrijf") is d.n.v. een X2-

toets nagegaan of er verschillen waren in de verdeling der afhankelijke

variabelen. In enkele gevallen zijn die afhankelijke variabelen daartoe

gedichitomiseerd (op basis van de SO-percentiel) of in drie kategorieên

verdeeld (op basis van hetl3 en66-peicehtieL grens). Bij dé bèspreking

van de resultaten beperken we ons tot de signifikante samenhangen.

4.5 .2 Achtergrondfaktoren

4.5.2.L Attitudes

Met geen van de bovengenoemde achtergrondfaktoren kon de attitude in

verband worden gebracht. Voor de X2-toetsen waren de attitudeskores ge-

dichotomiseerd in t'lagett attitudeskore (0-21, n = 24) en "hoge" skores

(21en>,n=22).
Er bestonden echter geen verschillen per bedrijf of voor de verschil-

lende aspekten van de taak, noch voor demografische kenmerken of werk-

en ongevallenverleden.

4.5.2.2 SubjekÈieve normen

De subjektieve norm blijkt een samenhang te vertonen met twee achter-

grondkenmerken: een taakvariabele en een demografische variabele. Na

dichotomisering in een "lage" (O-7, n = 23) en rrhoge" (> 8) skore voor

de subjektieve norm. blijkt deze hoger bij degenen die puur lassen dan

bij de lassers-samensteflers*

*
Het onderscheid rtlassertt en ttlasser-samenstellertt berust op het feit dat de eerste groep

zich vrijwet uitsluitencl bezig houdt ¡net lassen. Bij de tweede groep vormt het lassen een

onclercleel van cle werkzaanheden, die verder bestaan ult: aftekenen, richtenr snijden, etc.



-50-

Tabel- 21. Subjektieve norm en taakinhoud

su-bjektieve norm lassers lassers-samenstellers totaal

laag
hoog

(29\)
( 718)

(62*)
(388)

18
11

5

T2
23 (50*)
23 (sor)

totaal t7 (100r) 29 (100r) 46 (100r)

X2 = 4,57¡ ð,f = 1; p < .05

De korrelatie tussen "Ieeftijd" en "subjektieve normt' is weliswaar niet
erg hoog, maar wel signifikant: r = .33, p < .05, d.w.z. hoe ouder men

is des te meer speelt de gevoeligheid voor de waardering door kollega's
en chef's en meent men die door veilig werken te kunnen winnen. (Er zijn
overigens geen signifikante verschill-en in Ieeftijdsverdeling tussen
lassers en lassers-samenstellers: Xz = 3,08 of df = l-, p > .05 en ook de

gemiddelde leeftijden verschillen niet: T = 1,32, p > .05).
Het gevonden verschil tussen lassers en lassers-samenstellers is echter
een artefakt dat kan worden teruggevoerd op verschill-en tussen bedrij-
ven. De 17 "pure" Iassers zijn afkomstig uit een bedrijf. Statistisch is
er geen signifikant verschil te zíen tussen de bedrijven wat betreft
mensen met een "Iagere" entthogeret' subjektieve norm (¡2 = 5.25, d,f = 2,
p > .05). Voegen we de twee bedrijven met uitsluitend lasserssamenstel-
lers bij elkaar dan ontstaat een plaatje identiek aan tabel 21.
(De leeftijdsverd.eling echter verschilt niet tussen het bedrijf net uit-
sluitend lassers en de bedrijven met l-assers-samenstellers, noch indien
die laatste bedrijven afzonderlijk word.en beschouwd: X2 = 3.g4, df = 2,

P>.O5,nochh/anneerzewordengesommeerd:x2=3,o8ofdf=1,p>
.0s).

4.5.2.3 Intenties en gerapporteerd gedrag

l"let geen van de achtergrondvariabelen werd een samenhang gekonstateerd.
Noch wanneer de intenties en het gerapporteerde gedrag afzond.erijk wer-
den beschouwd, noch wanneet ze werden gesommeerd.



4.5.2.4 Positive sampling

mingsmiddel-en)

-51_-

(gebruik onverplichte persoonlijke bescher-

l4et één taakaspekt - het lasproces - valt een samenhang te konstateren.

Tabel 22. Lasproces en positive sampling

Iasproces totaal
positive sampJ-ing electrode MIG/MAG TIG

laag (O-29)
hoog (l 30)

25
23

7
o

9
13

Y

I
(s3t)
(47T^)

(41*)
(se*)

(100r)
(o*¡

(54r)
(462)

totaal L] (100r) 22 (100r) 7 (100r) 46 (100r)

X2 = 7151, df = 2, p < .05

Op zích is het gekonstateerde verschil, verootzaakt door het feit dat
TlG-l-assers minder gebruik maken van niet-voorgeschreven beschermings-

middelen, niet zo verwonderlijk.
Het TlG-lassen is een relatief schoon proces met minder rook- en stof-
ontwikkeling dan de beide andere processen, waardoor men minder geneigd

zal zíjn extra beschermende kleding of b.v. een snuitje (stofmasker) te
dragen. Dit wordt versterkt door het feit dat de warmte-ontwikkeling
(stralingswarmte) bij dit proces hoger is dan bij de beide andere las-
processen, waardoor men extra beschermingsmiddelen eerder als hinderlijk
za1 ervaren.

Hoewel de verdeling lage-hoge positive samplingskores tussen de bedrij-
ven niet verschilde (X2 = O,2g, df = 2, p > .05), is er in zoverre van

een bedrijfseffekt sprake, dat de TIG-Iassers voornamelijk in één van de

drie bedrijven werkte.

4.5.2.5 Overbruggingen

Tussen de "slechte" sterke overbruggingen en de diverse achtergrond-
faktoren bestaat geen samenhang.

De "slechte" zwakke overbruggingen hangen licht samen met de leef-
tijd (r = .26, p < .05) en ook kan er een samenhang met de taak wor-

den gekonstateerd.
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Tabel 23. Slechte zwakke overbruggingen en taakinhoud

zwakke overbruggingen

taakinhoud

lassers lassers- samenstellers

totaal

25
2T

Iaag
hoog

L4 (82r)
3 (18r)

t-l- ( 3ar ¡

l_8 (622)
(s4t)
(46*)

totaal 1,7 (r_008) 29 (1_00r) 46 (1008)

X2 = 8,52, df = 1, p < .01

Bij lassers-samenstellers komt het vaker voor dat gereedschap, dat tij-
delijk niet hoeft te worden gebruikt, op onjuiste wijze wordt weggelegd.

"Onjuist" wil slechts zeggen op een niet daartoe geëigende plaats (bij-
voorbeeld, het meest frekwent voorkomend, op de grond).

Gezien het feit dat de lassers al1en uit één bedrijf afkomstig zijn kun-

nen er ook verschillen worden verwacht tussen de bedrijven.

Tabel 24. Slechte zwakke overbruggingen per bedrijf

bedrij f totaal
zwakke overbruggingen

laag
hoog

2* (4oE)
3 (60r)

(38*)
(6zz¡

9
15

1.4 (82r) 25 (s4*)
3 (18r) 2't (46r)

totaal ( 100* ) 24 (1008) L7 (r_oo%) 46 (1008)

X¿=8r53rdf=2tp<.05

Toch lijkt het verschil voornamelijk te moeten worden toegeschreven aan

de taakinhoud: het aantal handelingen bij de samenstellers (zíe ook

hierna) is aanzienlijk groter (vaker slijpen, snijden, e.d.), juist die
handelingen die zwakke overbruggingen met zícn. meebrengen (wel in de

buurt houden van gereedschap, zonder het letterlijk onder direkt handbe-

reik te hebben). De neiging de slijpmachine ergens op de grond in d.e

buurt te leggen zaL groter zíjn indien men die machine tien keer per

tijdseenheid nodig heeft, dan wanneer dat slechts één keer het geval is.

*
In gevallen waar

Varj-ance toegepast
de ver,¡achte frekwenties ( 5r
on te kijken of de nr.b.v. de

ls cle Kruskal-I{allls One-way Ànalysis of
t

X'-toets gevonden verschillen reêeI zijn.
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Het totaal aan t'slechte" zwakke en sterke overbruggingen verschilt
niet per bedrijf, taakaspekten, demografische kenmerken of ervaring.
Wel is er een verschil tussen het totaaL aantal handelingen (over-

bruggingen): er is een licht leeftijdseffekt: het aantal overbrug-
gingen neemt toe met de leeftijd (r = .30, p < .05) en er is een

verschil te zien indien lassers en lassers-samenstellers worden ver-
geleken:

Tabel 25. Expositie en taakinhoud

taakinhoud totaal-

totaal aantal overbruggingen lassers
lassers-

samenstellers

o-29
30-44
45en>

(6st)
( 3e*)

(6% )

(I7z)
(35t)
(488)

(3sB)
(338)
(338)

L6
15
l_5

5
10
L4

11
5

1

totaal L7 (1003) 29 (r.008) 46 (101r)

X2=tz,g3,d,f=2,p<.01

Samenhangend met het feit dat d,e Iassers uit één bedrijf afkomstig waren

vinden we hier een verschil tussen de bedrijven:

Tabel 26. Expositie en bedrijf

bedrij f totaal
totaal aantal overbruggingen

o-29
30-44
45en>

o (08) 5 (218)
0 (0r) 10 (422)
s (r.00r) 9 (37r)

r_1 (65*) L6 (3sr)
5 (2ez) 1s (338)
1 (68) 1s (33*)

totaal s (100s) 24 (100e) 77 (r-008) 46 (100å)

X2=20,60'df=4,p<.001

Het is echter aannemelijker dat het verschil in aantal, overbruggingen

samenhangt met d.e taakinhoud dan met het bedrijf.
De samenhang tussen de expositie en leeftijd (die niet terug te voeren

is op leeftijdsverschillen tussen lassers en lassers-samenstel-fers) zov

kunnen wijzen op een verschil in werkwijze tussen jongere en oudere las-
sers en lassers-samenstellers.
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4.5.2.6 Afkortingen

Er zijn geen verschil-len tussen bedrijven en taakaspekten voor wat be-

treft de frekwentie van taakafkortingen bij de onderzochte lassers en

samenstellers, noch is er een samenhang met demografische variabelen of
ervaring.

4.5.2.7 Catachresen

Ook bij de sporadisch voorkomende catechresen is geen verschil tussen de

l-assers in de drie bedrijven en er zijn evenmin samenhangen te ontdekken

met andere achtergrondvariabelen.

4.5.2.8 Safety sampling

Bij lassers-samenstellers werden meer riskante gedragingen ten aanzien

van toxisch-fysische risicors gekonstateerd dan bij de lassers.

Tabel 27. Safety sampling, toxisch-fysische risico's en taakinhoud

taakinhoud totaal
aantaf risico-
verhogende handelingen lassers

Iassers-
samenstellers

laag
hoog

13 (77 z)
4 (39r)

13 (4sr)
r_6 ( 55r¡

(s7t)
(438)

26
20

totaal t7 (100?) 29 (1008) 46 (100r)

X2 = 4137, d,f = 1, p < .05

Het verschil tussen de bedrijven, dat we ook hier verwachten aangezien

de lassers alleen binnen éên bedrijf werkten, is net niet signifikant
(x2 = 5'9L' ò.f = 2, p > .05).
De verklaring voor het verschil in gedrag t.a.v. toxisch-fysische risi-
cots tussen de lassers en lassers-samenstellers is gelegen in het feit
dat t'slecht tillentt tot deze groep risicots is gerekend. De fassers
werkten allen aan grote objekten die eenvoudig niet getild konden wor-

den. De lassers-samenstellers werkten veelal aan in principe te till-en
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objekten (hoewel veerar het gebruik van een taker gewenst was). M.a.w.
de lassers hadden geen "kans" tot slecht tillen, de lassers-samenstel-
lers wel (en maakten ttgebruik" van die kans).

v'Iat betreft het ongevallenrisicots verhogend gedrag werden geen samen-

hangen met achtergronelvariabelen gekonstateerd.

4.5.2.9 Het niet gebruiken van persoontijke beschermingsmiddelen

Ook hier wordt een verschil- naar taakinhoud gevonden in die zin dat las-
sers minder vaak één of meerdere van de verplicht gestelde persoonlijke
beschermingsmiddelen vergeten te gebruiken.

Tabel 28. Het niet gebruiken van PBM en taakinhoud

taakinhoud
totaal"

niet gebruiken PBM lassers lassers-samenstellers

kwam niet voor
kwam één of meerdere
keren voor

r_1 (6sr)

6 (35*)

e (318)

20 (6er)

20

26

(442)

(s6t)

totaal 17 (100r) 29 (r_00r) 46 (]_008)

x2= 4r94rdf=1,p<.05

Het verschil tussen d.e bedrijven is niet signifikant (X2 = 5,24, d.f = 2,

p > .05).
Zoals eerder gezegd, verrichten lassers-samenstell-ers meer handelingen

dan lassers: eventjes lassen, bikken, eventjes slijpen, meten, steÌlen,
stukje lassen etc. Bij de lassers wordt langer tijd achtereen getast
(J-ange lasnaden) , \¡¡aarna ook langere tijd achtereen een andere handeling

- b.v. slijpen - wordt verricht. De geneigdheid om in het l-aatste geval

een slijpbril op te zetten zal groter zijn dan wanneer - zoars bii de

samenstellers - maar heel even wordt geslepen. Kennelijk moet het voor-
deel (minder kans op oogleÈsel) wer opwegen tegen de moeite die een an-
der met zich meebrengt.

ook een ander taakaspekt lijkt een ror te spelen: bij rassers die zeggen

niet solitair maar met meerd.ere kollegats samen te werken, kwam het min-
der voor dat de verplichte beschermingsmidd.elen niet werden gebruikt.
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Tabel 29. Het niet gebruiken van PBM en solitaire,/groepstaak

niet gebruiken PBM solitair met kollega's totaal

kwam niet voor
kwam één of meerdere
keren voor

10 (30r)

23 (70r)

r_0 (77 4')

3 (23r)

20

26

totaal 33 (100r) 13 (100r)

X2 = 8,25, df = 1, p < .01

Dit is daarom opmerkelijk, omdat juist met betrekking tot dit aspekt
(het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen) nogal eens wordt
gezegð, dat onder groepsdruk het gebruik van die middelen afneemt (men

zou heÈ kinderachtig vinden). Uit het bovenstaande lijkt het tegenstel-
de.

4.5.2.L0 Afstand tot agens

De geobserveerde afstand tot de bron van de lasrook c.q. stof blijkt te
verschillen per bedrijf, per taakinhoud en per lasproces.

Tabel 30. Afstand tot agens per bedrijf

46

bedrij f totaal
gem. afstand

l32cm
>32en<43cm
>43cm

s (2r_r)
7 (291)

12 (sor)

Ls (33r)
1s (33r)
r.6 ( 3s*)

l_0

7

o

0
1
4

(ot¡
( 20t)
(80t)

(s9r)
(41_r)
(o*¡

totaal- s (100r) 24 (100*) rt (100*) 46 (r_0r-r)

X2 = 161 98, d.f = 4, p < .01
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Tabel 31. Afstand tot agens per taakinhoud

taakinhoud

Iassers I as sers- s amenste 1 Iers
totaal

gem. afstand

S32cm
ì32enS43qm
>43cm

r_0 (s9%)
7 (41r)
0 (0r)

s (17r)
€ (28S)
16 (s58)

15 (3:*¡
1s (33r)
t6 (3sr)

totaal t] (100å) 2e (100r) 46 (101r)

X2=!5167rdf =2rp <.001

Tabel- 32. Afstand tot agens per lasproces

lasproces totaal
gem. afstand electrode MIG/MAG TTG

S32cm
> 32 cm < 43 cm
>43cm

s (23r)
7 (32+)

r_0 (4s%)

3

I
6

(18t)
(47\)
( 3sr)

( 100s)
(ot¡
(0r)

(3:a)
(33r)
(3st¡

7

0
0

t_5

15
I6

totaal I7 (100r) 22 (100r) 7 (100s) 46 (101r)

X2 = 7grl-2, d,f = 4, p < .01

In een bedrijf (C), waar de l-assers werken, wordt wat dichter met het
hoofd bij de bron gewerkt en bij het TlG-fassen werkt men op korte af-
stand van het gelaat.
In bedrijf C werd vaak in rnoeilijke houd,ingen aan of in grote objekten
gelast. In beide andere bedrijven werd veeIaI aan lastafels gewerkt

waardoor men wat meer rechtop kan werken. Het TIG-Iassen (meestal fijner
werk) brengt met zich mee dat men dichter over het werkstuk gebogen zit.

Een wat minder verklaarbaar resultaaÈ betreft de bevinding dat er een

verschil- is in de gemiddelde afstand tot het agens en het werkverleden

der fassers. op grond van beschrijvingen van de vori-ge baan zijn de 1as-

sers (en samenstellers) ingedeeld in twee groepen: zí) die in het verle-
den aan gelijkwaardige of mind.ere risico's v¡aren blootgestefd en zij die
in het verleden aan grotere risico's (zoweI toxisch-fysisch a1s ongeval-

len) in het \¡rerk waren geëxponeerd.. Een dergelijke indeling lijkt ris-
kant gezien het ontbreken van een objektieve beschrijving van de risi-
cots van beroepsgroepen. Echter, onder de betrokken werknemers bevonden

zich 10 ex-mijnwerkers. Van deze groep kunnen we rustig stellen dat het
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arbeidsverleden vanuit het oogpunt van risicors,
werkzaamheden als lasser.

Tabel 33. Afstand tot de agens en risicoverleden

belastender is dan hun

risicoverleden totaal

gem. afstand

vergelijkbaar
of minder
risico

meer
risico

l32cm
>32cm<43cm
>43cm

1s (42t)
t-1 (3rr¡
r-0 (28*)

r-s ( 33r)
1s (33r)
16 (3sr)

0
4
6

(ot ¡
(4ot)
(60r)

totaal 36 (1008) 10 (100s) 46 (100%)

X2=O,72rdf=2,p<.05

Een zelfde merkwaardige bevinding is dat het ongevalsverleden (heeft u

in uw huidige werk weleens een onqeval gehad?) een rol lijkt te spelen,

bij de geobserveerde "afstand tot agens".

Tabel 34. Afstand tot agens en ongevallenervaring

ongevallenervaring totaal
gem. afstand geen ervarr_ng wel ervaring

< ?t

>32
>43

( 25s)
(2or)
(s5c)

cm
cms43cm
cm

10 (39r)
11 (422)
s (r_9s)

15 (338)
15 (33%)
16 (3sr)

5
4

11

totaaf 26 (1008) 20 (100r) 40 (100*)

X2=6151rdf=2,p<.05

De in tabel 33 en 34 gesignaleerde effekten lijken niet geheel onafhan-

kelijk van elkaar. Van de l-0 lassers die in het ver1eden met meer ar-
beidsrisico's te maken hadden, hebben er liefst 8 ongevallenervaring.
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Tabel 35. Risicoverleden en ongevallenervaring

ongevallenervaring

risicoverleden geen ervaring wel ervaring
totaal

vergelijkbaar of
minder risico
meer risico

24 (e2*)
2 (8r)

t2 (60r) 36 (78r)
8 (40r) 10 (222)

totaal 26 (100r) 20 (100r) 46 (r.00å)

X2=6,94,ð.f=1rp<.01

Anders gezegd., het lijkt er op dat een specifieke groep verantwoordelijk
is voor de in de tabellen 33 en 34 gesignaleerde effekten. De vraag is
wat de oorzaak is van het feit dat deze groep een andere werkhouding

(verder van het agens) heeft.
De verklaring kan gelegen z;-:jn in een verschil in leeftijd van deze

groep:

Tabel 36" Leeftijd en risicoverleden

leeftijd totaal
risicoverleden 5 34 jaar > 34 jaar

vergelijkbaar of
minder risico
meer risico

2L (96*¡
L (42)

r_s (63r) 36 (788)
e (378) 10 (22T^)

totaaL 22 (1oor) 24 (1008) 46 (100%)

X2 = '7 r32, d.f = 1, p < .Ol-

Onder de groep lassers die in het verleden aan grotere risico's in het

werk zijn blootgesteld zijn de "ouderen" duidelijk oververtegenwoordigd.

(Gemiddeld is deze groep ruim 9 jaar ouder¡ T = 3,50, p < .001).

Mogelijk speelt "hypermetropierr (verziendheid) ten gevolge van de hogere

Ieeftijd, een rol als verklaring voor het feit dat deze groep minder

dicht over het werkstuk staat gebogen: verzienden hebben de neiging om

de afstand van de ogen tot het te observeren objekt te vergroten'

De oververtegen\^Ioordiging van deze groep mensen in de groep lassers met

ongevallenervaring verklaart dat die groep verschilt van de lassers zon-'

der ongeval-lenervaring, voor wat betreft de t'afstand tot het agens".

N.B.: Verwijdering van deze specifieke groep lassers-samenstellers uit
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menstellers, verandert
2, p < .01.
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vergelijking tussen lassers en Lassers-sa-
niets aan de konklusies: X2 = 12,42, df =

4.5.3 Samenvatting en diskussie

Van een tiental- achtergrondfaktoren is getracht na te gaan of er een

samenhang bestaat met de attitudes, de subjektieve normen, intenties en

gerapporteerd gedrag en d.e geobserveerde ged.ragingen.

Het aanta] gevonden samenhangen blijkt vrij gering. AIs belangrijkste
faktor komt de taakinhoud naar voren. rn vergelijking tot "pure', lassers
(vrijwel kontinu lassen) blijken Iassers-samenstelfers (die maar een

bepaal-d deel van de tijd lassen en verder ook aftekenen, stellen, snij-
den etc.) meer slechte zwakke overbruggingen te vertonen, in het alge-
meen meer overbruggingen te vertonen, vaker de verplichte persoonlijke
beschermingsmidd,eren niet te gebruiken en meer, vanuit het oogpunt van

toxisch-fysische risicors, negatief gedrag te vertonen.
De gevonden verschill-en zijn goed verklaarbaar: de taak van lassers-sa-
mensteller brengt meer wisselende handelingen met zich mee en de ge-

neigdheid om b.v. een slijpmachine ergens op de grond te leggen zaL gro-
ter zijn indien die slijpmachine om de minuut nodig is dan wanneer dat
eens in het kwartier het geval is. Evenzo zal men eerder even zonder

slijpbril werken \^ranneer men steeds eventjes slijpt dan wanneer men een

keer in de zoveer tijd een rangere periode slijpt (dit zí1n srechts
voorbeel-den). De hogere skore op de - vanuit toxisch-fysisch risico -
negatief te beoordelen gedragingen, hangt samen met het feit dat d.e las-
sers-samenstel-lers vaker slecht tilden. De lassers echter werkten allen
aan zeer grote objekten die eenvoudig niet te tillen \^raren waardoor "ne-
gatief" gedrag in deze niet voor kon komen.

Extra positief gedrag (het gebruik van niet verplichte beschermingsmid-

delen) blijkt bij sommige lasprocessen wat hoger dan bij andere proces:
sen. Bij het z.g. TIG-lassen worden nauwelijks extra beschermingsmidde-

len gebruikt, waarschijnlijk omdat het een rel-atief schoon proces is en

de bij het Lassen ontwikkelde warmte niet zal stimuleren tot het gebruik
van extra beschermingsmiddelen.
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Het lasproces is ook van invl-oed op de afstand van het hoofd tot de bron

van toxische verontreiniging: bij het TlG-lassen werkt men meer over het

werkstuk gebogen dan bij andere processen.

De afstand tot het agens verschilt ook per bedrijf. De belangrijkste
reden daarvan is waarschijnlijk dat in êén bedrijf in vaak lastige hou-

dinÇ aan of in grotè objekten werd gèlast, terwijl dit in de oVerige

bedrijven veelal aan lastafels gebeurde. (Doordat de "pure" Iassers al-
len in dit bedrijf werkte is er t.a.v. dit aspekt, ook een verschil te
zien tussen lassers en lassers-samenstellers) .

De wat merkwaardige bevinding dat mensen die in het verleden werkzaam

zijn geweest in beroepen met grotere risico's dan het huidiqe en mensen

met ongevallenervaring, minder dicht over hun werk gebogen staan dan

mensen die in het verleden in vergelijkbare of minder riskante arbeids-

omstandigheden hadden gewerkt en lassers zonder ongevallenervaring" leek

terug te voeren op het feit dat leeftijd een ro1 speelde.

De groep met een riskant beroepsverleden, die ook oververtegenwoordigd

is in de groep lassers met ongevallenervaring, bleek gemidtleJ-d ruim 9

jaar ouder. Het vermoeden is dat verziendheid (een t'ouderdomskwaal") een

rol speelt bij de resultat-en. Leeftijd speelt ook een rol bij het gekon-

stateerde aantal- overbruggingen (expositie) en slechte zwakke overbrug-

gingen. Mogelijk is er een relatie tussen leeftijd en werkwijze: bij
toenemende leeftijd, verricht men meer handelingen bij een zelfde taak

en bij een toenemend aantal taakhandelingen neemt het aantal - vanuit

veiligheidsoogpunt bezien - "ongelukkige" handelingen toe.

Een niet verwacht, maar positief te waarderen resultaat is het gegeven

dat de lassers (en samenstellers) die zeggen niet solitair, maar met éên

of meer kollega's te werken, minder geneigd waren de verplicht gestelde

persoonlijke beschermingsmiddelen niet te gebruiken dan de "solisten".
Dit weerspreekt de veel gehoorde "praktijk"-mening dat mensen onder

groepsdruk (kinderachtig, etc.) bewust persoonlijke beschermingsmiddelen

niet gebruiken.

Tot slot m.b.t. de drie aspekten uit de attítudetheorie van Fishbein en

Ajzen (1973) (attitude, su-bjektieve norm en intenties) werd alleen voor

wat betreft de subjektieve norm een relatie gevonden met een tweetal

achtergrondvariabelen. De waardering door kollegats eu chefs en het be-

Iang dat men daaraan hecht neemt met de leeftijd toe en er zijn ver-'

schill-en tussen de bedrijven.
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Het bedrijfsklimaat (z!e ook b.v. Zohar, lggo) lijkt wat d.at betreft
beJ-angrijk' gezien het feit dat die subjektieve norm nog de sterkste
relatie vertoont met d.e diverse ged.ragsind.ikatoren.

Uit het vorengaande kan worden gekonkludeerd dat i.v.m. 'rriskantrr ged.rag

de taakinhoud zeer belangrijk is. De expositie, niet in termen van tijd,
maar in termen van het aantal handelingen per tijdseenhéid speelt eeñ

sterke rol.

4.6 Lasrookexpositie

4.6.1, Inleiding

om inzicht te krijgen in de expositie van de lassers aan d,e toxische
risico's waaraan ze zíin blootgesteld, zijn d.m.v. persoonlijke monster-
name' lasrookmetingen verricht in de ademzone van de lassers. Daarbij
werd zowel de deeltjesvormige verontreinigíng gemeten als bepaald.e gas-
vormige verontreiniging.
Bekend is dat de lasrookontwikkeling sterk afhankelijk is van het toege-
paste lasproces en de ingestelde stroomsterkte en spanning (o.a. Bakker,
1979¡ Kolany & Rottenbacher, l_981_).

De hoeveelheid l-asrook in de ademzone van de lasser zal daarnaast afhan-
gen van de ruimte waarin wordt gelast, de aanwezigheid van ventil-atie en

afzuiging, de inschakerduur (d.i. het percentage van de tijd dat er ge-
Iast wordt), de vorm van de laskap (Ratsch, 19BO) en de positie van de

lasser (Bakker, 1979).

De samenstelling van de lasrook is weer afhankel-ijk van het te lassen
materiaal, de gebruikte el-ektrode, het gebruikte schermgas en eventuele
oppervlaktelagen of toegepaste ontvettingsmiddelen.
In het navolgende zaI alleen worden ingegaan op de gemeten deeltjesvor-
mige verontreiniging als indikator voor de l-asrookexpositie en de door
ons gekonstateerde invloedsfaktoren in praktijksituaties (veel- van het
bovengenoemde betreft resultaten van l-aboratoriumonderzoek). over de

gemeten koncentraties gassen en de samenstelling van de stofkoncentratie
werd wel gerapporteerd aan de bedrijven (Güttinger en V.d. Vùa1, 19g3a,
b¡ ci Güttinger e.a., l-983) .
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4-6 -2 Stofkoncentratie

Tabel 37. Stofkoncentratie en lasproces

lasproces

elektrode MIG/¡4AG TIG

î.a
S

n

meetperiodes in m9/m3 5,01 *
2,57

L1

5t87 *
2,77

22

1, 31
0r38
7

E-M/M: T = 1100,
MM-T:

p > .05; E-T: T = 5178, p < .001,
l='7.50,p<.001

* Beide geniclclelde waarden zijn boven de voor lasrook gestelde MAC-waarden. MAC-waarde

Maxinaal Aanvaarde Concentratie van gas, damp, nevel of van stof in cle lucht op de werk-
plek clie, voor zover cte huidige kennls reikt, bij herhaalde expositie (= blootstelling)
ook gedurende een langere tot zelfs een arbeidsleven omvattende periode, in het alge-
meen de gezondheid van zowel werknemers alsook hun nageslacht, niet benadeelt.

Zoals viel te verwachten v/ord.t bij het TIG-lassen aanzienlijk minder

stof in de ademzone gemeten dan bij de beide andere lasprocessen, on-

danks het feit dat men bij het TIc-l-assen dichter bij de bron van ver-
ontreiniqing werkt.

Deze meetresultaten blijken betrekkelijk los te staan van de inschakel-
duur (t van de tijd dat men last). Merkwaardig genoeg blijkt er bij het

TIG-lassen een negatief verband tussen de inschakelduur en de gemeten

koncentratie stof, al dient men zich te realiseren dat het om microgram-

men stof gaat die vanuit veiligheidsoogpunt niets te betekenen hebben.

Bovendien betreft het sl-echts 6 lassers.

Tabel 38. Korrelatie stofkoncentratie - inschakelduur

lasproces

elektrode ¡4IG/MAG TIG

r
p
n*

-24
> .05

15

.06
> .05

74

-.84
< .05

6

* In niet alle gevallen was de inschakelduur bekend.
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Is er in laboratoriumsituaties gekonstateerd dat het verschil maakt of
iemand met een losse laskap in de hand werkt of met een lashelm (Ratsch,

l-980), in de praktijk zijn de verschill-en niet konsistent: bij het el-ek-

trodelassen zijn de gemeten koncentraties in de ademzone tager bij het
gebruik van een lashelm; bij het MIG/MAG lassen worden hogere koncentra-
ties gevonden bij het gebruik van een helm in vergelijking tot een hand-

kap.

Tabel 39. Stofkoncentraties naar proces en laskap

lasproces*

el-ektrode MTG/MAG

x4
s
n

3,67
O,87
7

8r83
1' ,4'7
I

meetperioden in mg/m3
lashel-m

X¿
S

n

5,95
2,97

10

4,19
L17o

I4

meetperioden in m9/ms
handkap

T
p

2,29
< .05

6,72
< .001

* A1Ie TlG-lassers werkte rnet een lashelm.

De acht MfG/MAG-lassers die met een lashelm werkten komen uit êén be-
drijf waar - zoals eerder vermeld - steeds in vrij moeilijke posities
aan of in grote objekten werd gelast. Zoals eerder werd gekonstateerd

was de "afstand tot het agens" in deze situatie, in het algemeen kleiner
dan bij de andere bedrijven.
De werkhoudíng lijkt zeker bij dit type lassen van belang bij de exposi-
tie aan lasrook.

Tabel 40. Korrelatie stofkoncentratie - afstand tot agens

elektrod.e MIG/MAG TTG

t
p
n

.11
> .05

T7

-. oJ
<.001

22

-.68
< .05

7

In 54.5.1.9 werd een samenhang gekonstateerd tussen leeftijd en "afstand
tot agens": ouderen zouden - mogelijk door verziendheid - verder met het
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hoofd van de bron verwijderd blijven. De effekten hiervan zien we terug

in het gegeven dat er een negatief verband is tussen de leeftijd van de

lassers en de gemiddelde lasrookexpositie over 4 perioden: r = -.39,
p < .01. Bij toenemende leeftijd was de geniddelde stofkoncentratie in
de ademzone geringer.
Tot slot: van de 17 elektrodelassers hebben er 7 tijdens het onderzoek

gebruik gemaakt (kunnen maken) van plaatselijke afzuiging (bij het MIG/

MAG-lassen beschikten slechts 2 lassers.over afzuigingr bij het ,llG-las-

sen niemand). Wat zijn de effekten van plaatselijke afzuiging op d.e ge-

meten lasrookkoncentraties in de ademzone?

Tabel 41. Stofkoncentratie en plaatselijke afzuiging

met afzuiging
x4
s
n

meetperioden in mg/m3
elekÈrodelassen

4,85
3,20
7

i.a
S

n

meetperioden in mg/m3 5,13
2 r2I

10
zonder afzuiging

T=0.19;p>.05

Uit tabel 41 blijkt dat er geen verschil bestaat in de gemeten stofkon-
centratie tussen lassers die we1 beschikten over plaatselijke afzuiging
(en die gebruikte) en lassers die geen afzuiging tot hun beschikking

hadden of gebruikte. Hieruit mag echter niet htorden gekonkludeerd dat
plaatselijke l-asrookafzuiging geen nut heeft. Er doen zich echter twee

problemen voor:

- plaatselijke afzuiging wordt soms onjuist gebruikt: in plaats van

de afzuigrmond zijdelings op het werkstuk te richten, wordt deze

hoog boven het werkstuk gericht waardoor de lasdamp via de adem-

zone \^rordt afgezogen (zie tekening 1) .
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tekening 1

zeker bij grotere objekten hraaraan op meerdere punten wordt ge-
last, moet de afzuigrmond nogal eens worden verplaatst hetgeen
soms wordt vergeten.

Andere wijzen van afzuiging (ond.erafzuiging op lastafels, afzuiging
het laspistooL of puntafzuiging) kwamen in het onderzoek niet voor.

4.6.3 Samenvatting en diskussie

Om de expositie aan lasrook vast te stellen werden bij de lassers ged.u-

rende 2 dagen (4 perioden) lasrookmetingen in de ademzone gehouden.

Zoals verwacht \r¡as de rookontwikkeling bij het TIG-lassen aanzienlijk
geringer dan bij de beide andere lasprocessen.
Hoewel uit laboratoriumond.erzoek blijkt dat bij het gebruik van een las-
helm de koncentratie lasdamp in de ademzone geringer is dan bij het ge-
bruik van een losse handkap (Ratsch, 19BO) blijkt bij ons onderzoek in
de praktijk dat de resultaten htat dat betreft inkonsistent zí1n: bij het
elektrodel-assen werden inderdaad bij de gebruikers van een lashelm la-
gere stofkoncentraties gevonden; bij het MIG/MAG-lassen werden hogere
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stofkoncentraties gevonden bij de lassers met een l-ashelm i.p.v. een

losse handkap.

De werkhouding (hoe dicht werkt men met het hoofd bij de bron) bfijkt -
in ieder geval bij het MIG/¡4AG- en TlG-lassen - een belangrijke ro1 te
spelen. Deze werkhouding wordt in belangrijke mate bepaald d.oor de aard

van het werk en d.oor de leeftijd: hoe ouder men is, hoe verder men met

het hoofd van de bron verwijderd bfijft (hypermetropie?).

Dat het gebruik van plaatselijke afzuiging in ons onderzoek niet effek-
tief blijkt, heeft te maken met een soms onjuist gebruik van de afzui-
ging (boven het hoofd, waardoor d.e lasdamp via de ademzone wordt afgezo-
gen) en het feit dat de afzuigmond. vaak verplaatst moet worden.

Hoewel er systemen bestaan waarbij d.e lasrook wordt afgezogen zonder daÈ

de taak onderbroken behoeft te worden (lastafel-s met onderafzuiging en

laspistolen met afzuiging op het pistool) zijn die niet altijd toepas-
baar (fastafefs) of er wordt geklaagd over de kwaliteit van de lasnaad
(afzuiging op het pistool beinvloedt het schermgas).

Gezien het feit dat de gemiddelde lasrookkoncentraties bij de eLektro-
d,enlassers en MIG/MAG-lassers boven de MAC-waarden liggen, is een of
andere vorm van afzuiging noodzakelijk*. Indien apparatuur met pistool-
afzuiging niet gebruikt kan worden of indien het lassen niet op een las-
tafel kan geschieden za1, zolang geen andere apparatuur is ontwikkeld,
het omgaan met de plaatselijke afzuiging grote aand.acht moeten krijgen
in opleiding, training en werk.

Klachtenpatronen bij lassers

4.7 .1, Inleiding

Om de individuele ervaringen van de lassers met betrekking tot hun werk

en hun arbeidsomstandigheden vast te leggen, is de verkorte versie van

de z.g. P (periodiek) O(nderzoek) F (unktioneren) -vragenlijst afgenomen

(Dijkstra e.a. , l-981) .

*
In aIle bedrijven werden op meerdere plaatsen de achtergrondkoncentraties stof en gassen

geneten. In alle gevallen bleven die ver onder de ltAC-waarde.

4.7
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Rond een achttal thena's werden 40 vragen gesterd (5 per thema). rn het
navolgende zullen we niet per vraag het percentage kl_achten geven, maar

het gemiddeld percentage klachten per thema (somskore).

Tabel 42. Gemidd.eld percentage klachten per thema

bedrij f

totaal- NIPG*

1. ziekteged.rag
2. nerveuze kl,achten
3. waardering eigen werk
4. inspanning
5. organisatie van het werk
6. J-eiding en kollegats
7. fysieke werkomstand.ighed.en
8. waardering werkkring

25\
252
25?.

25+
722
50r
938
53*

42?,
41,2

27r
48r
204
29e"

702
44?

308
20*
25?"
33U
30r
l_38
61r
37T^

34+
33%

232
422
34r
29T^

75*
462

34?.

292
242
32\
39r
31r
37 e"

36r

* NIPG staat voor 2443 werkneners in vier
een omroeporganisatie, een drukkerij en
verlening en adninistratie, waarvan 92

waarvan 236 leidinggevencien.

organisaties: een afcleling van een ministerie,
een scheepswerf. Tesamen 407 funkties in clienst-
leidlnggevenden en 2036 industriëIe funkties,

4.7 -2 Klachten

Uiteraard bestaan er tussen de deelnemende bedrijven nogal wat verschit-
Ien in klachtenpatronen. Het totaalbeeld wijkt op 3 aspekten sterk af
van de referentiegroep (het NIPC-bestand): kfachten over de geestelijke
en lichamelijke inspanning, de fysieke werkomstandigheden en de werk-
kring komen bij lassers meer voor. Voor wat betreft de eerste twee as-
pekten is het niet verwonderlijk dat l-assers meer klachten hebben dan de

NIPG-referentiegroep. Wat betreft de klachten over de werkkring, waarbij
ook vragen over de beloning en toekomstperspektieven: waarschijnlijk
speelt daarbij de veranderde ekonomische situatie een rol (het NIpG-be-
stand. berust op interviews in de period.e L976-1980).

4.7.3 Klachten en achtergrondvariabelen

Dat de klachtenpatronen per bedrijf duidelijk verschillen bteek al uit
tabel 42 in de vorige paragraaf. Spelen and.ere achtergrondfaktoren
(taakkenmerken, demografische kenmerken) een ro1?
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Als belangrijkste faktor in deze "opleiding" naar voren: hoe hoger de

opleiding des te meer klachten heeft men op het gebied van ziekte (r =

.49, p < .001)., ten aanzien van de organisatie van het werk (r =.31,
p < ,05), over leiding en kollega's (r = .47, p < .05) en over de werk-

kring (r = .45, p < .001).
LëeÏtljd hangt nêgatief samêR met klachtera over de orgarrisatj-ã van het
werk: hoe hoger de leeftijd, hoe minder klachten over de werkorganisatie
(¡ = -.25, p < .05). Verder blijken er geen (signifikante) samenhangen

tussen achtergrondvariabelen en de kl-achten.

4.7.4 Kfachten en attitude

Zi)n er samenhangen tussen klachten en de attitude-aspekten (attitude,

subjektieve norm, intenties en gerapporteerd gedrag) ?

Met name de t'subjektieve normrt komt in deze naar voren: naar mate men

gevoeliger is voor de waard.ering van kollegars en chefs en meer over-

Èuigd is die waardering door veilig werken te verkrijgen, hebben de las-
sers minder ziektekl-achten (r = -.25, p < .05), minder klachten over het

eigen werk (¡ = -.4O, p < ,01), de organisatie van het werk (v = -.28,
p < .05), leiding en kollega's (r = -.42, p < .01) en de werkkring
(¡ = -.40, p < .01). Naarmate de attitude ten aanzien van veilig werken

positiever is zijn er meer klachten over de organisatie van het werk

(r=.32,p<.05) .

De ttintentiestt en "gerapporteerd gedragingen" vertonen geen samenhangen

met de diverse klachten.

4.7.5 Klachten en gedragsvariabelen

De samenhangen tussen de klachtenpatronen en de verschilfende gedragJ-n-

gen ten aanzien van risico's zijn, wat betreft de oorzakelijkheid van de

verbanden, soms moeilijk te interpreteren. Soms is het voorstelbaar dat

bepaald gedrag tot bepaalde klachten kan l-eiden, anderzijds kunnen be-

paalde klachten een verklaring zijn voor geobserveerd gedrag.

Positive sampling (het gebruik van niet-verplichte beschermingsmiddelen)

hangt samen met klachten over de fysieke werkomstandigheden (r = .35,
p < .01). Het niet-gebruiken van verplichte beschermingsmiddelen hangt
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samen met nerveuze klachten (r = .28, p < .05), kl-achten over het eigen

werk (r = .33, p < .05) en de inspanning (r = .26, p < .05).
De verschill-ende indikatoren die ontleend. zijn aan d.e taakanalyses van

Winsemius (1969) vertonen geen samenhang met de klachtenpatronen, met

uitzondering van de "catachresent': diegenen die meer "catachresen" ver-
toonden tijdens het werk; hadden minder klachten over de organisatie van

het werk (¡ = -.39, p <.05). Op zich niet een onlogisch verband: het
zijn de mensen die zelf wel een oplossing zoeken als er iets mis gaat.
tfat de safeting sampling betreft: zíj die zich, vanuit het oogpunt van

toxisch-fysische risico's wat minder gelukkig gedroegen, hadden hrat meer

klachten over de organisatj-e van het werk (r = .25, p < .05) en de fy-
sieke werkomstandigheden (r = .28, p < .05); degenen die zich vanuit
ongevallenoogpunt riskanter gedroegen hadden juist minder problemen met

die organisatie van het werk (y = -.27, p < .05) en de fysieke werkom-

standigheden (r = -.29, p < .05) .

4.7.6 Klachten en stofkoncentraties in de ademzone

Is er een samenhang tussen de expositie aan lasdampen en klachten op het
gebied van de arbeidsomstandigheden?

A1leerst blijkt er een negatief verband tussen de gemeten Lasrookkoncen-

tratie en ziektegedrag: bij degenen bij wie hogere koncentraties werden

vastgesteld werd minder melding gemaakt van doktersbezoek, medicijnge-
bruik e.d. (y = -.25, p < .05) . Ook werd minder geli/ag gemaakt van ner-
veuze klachten (r = -.27, p < .05) en klachten op het gebieden van de

inspanning (¡ = -.25, p < .05). Naarmate d,e gemeten laskoncentratie ho-
ger \¡¡as zijn er we1 meer klachten over de organisatie van het werk

(r = .34, p < .01) en de fysieke werkomstandighed,en (r = .28, p < .05) .

4.7.7 Samenvatting en diskussie

Rond een aantal- thema's die betrekking hebben op het werk en de arbeids-
omstandigheden (ziektegedrag, nerveuze klachten, waardering eigen werk,

inspanning, organisatie van het werk, Ieiding en kollega's, fysieke
werkomstandigheden en waardering werkkring) zijn vragen gesteld over de

aanwezigheid van eventuele problemen. Tussen de bedrijven zijn er duide-
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lijke verschillen in klachtenpatronen. De groep lassers afs totaat wijkt
op drie punten af van de referentiegroep (NfPG-gegevens van ruim 2400

werknemers): ze hebben - niet verbazend - meer klachten over de te leve-
ren inspanning en de fysieke werkomstandigheden. Mogelijk samenhangend

met de veranderde ekonomische situatie (het NIPC-bestand stamt uit de

jaren 1976-1980) zijn er meer klachten over de waardering van de werk-

kring (o.a. vragen over de beloning en het toekomstperspektíef).
Tussen "opleidingtt enerzijds en 'rziektegedragt', klachÈen over de "or-
ganisatie van het werk", "leiding en kollegta's" en de t'werkkring" ander-

zijds worden duidelijk verbanden gevonden: hoe hoger de opleiding des te
meer kl"achten (de korrelaties variêren van r = .31, p < .05 tot r = .49,
p < .001-). Verder neemt met toenemende J-eeftijd het aantal- klachten over

de werkorganisatie af (r = -.25¡ p < .05).
De "subjektieve normskore" hangt sterk samen met het algehele klachten-
patroon. Naarmate die skore hoger is heeft men minder gezondheidsproble-

men, meer waardering voor het eigen werk, minder problemen met de orga-

nisatie van het werk, leiding en kollegats en meer waardering voor de

werkkring (korrel-aties tussen de -.25, p < .05 en -.42 en p < .01). Een

positievere attitude t.a.v. veilig werken blijkt samen te gaan met meer

problemen m.b.t. organisatie van heÈ werk (r = .31, p < .05).
Gedragsintenties en gerapporteerd gedrag lijken betrekkelijk l-os te

staan van klachten over het werk en de werkomstandigheden. !{at betreft
de gedragsindikatoren en klachten het volgende: naarmate men meer klach-
ten heeft over de fysieke werkomstandigheden is men meer geneigd niet
verplicht gestelde beschermingsmiddelen te gebruiken (r = .35, p < .01).

Nerveuze klachten, een geringere waardering van het eigen werk en pro-

blemen met de geestelijke en lichamelijke inspanning van het werk hangen

samen met het niet qebruiken van de verplichte beschermingsmiddelen

(r = .26, p < .05 tot r = .33, p < .05) .

Mj-nder klachten over de werkorganisatie gaan samen met een neiging tot
het herstel van taakstoringen op ongebruikelijke wijze (r = -.30,
p < .05). De beid.e safety samplingskores hangen samen net de kl-achten

over de organisatie van het werk en de fysieke arbeid.somstandigheden:

meer klachten op deze aspekten gaan samen met meer riskant gedrag m.b.t.
toxische-fysische risico's (r = .25, p < .05; r = .28, p < .05) ; minder

klachten op deze onderdelen gaan samen met meer riskant gedrag t.a.v.
ongevallenrisico's (r = -.27, p < .05ì r = -.29, p < .05).
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De lasrookexpositie hangt samen met meerdere aspekten: de meer geêxpo-

neerden hebben minder klachten op het gebied van ziektegedrag en nerveu-

ze klachten en over de inspanning die ze moeten leveren (¡ = +-.26,

p < .05), maar meer problemen met de werkorganisatie en de fysieke om-

standigheden (r = .34, p < .01; r = .28, p < .05).
Gezien het verband tussen lasrookexpositie en leeftijd (hoe hoger de

expositie hoe lager de J-eeftijd, zie 54.6.2) zort het boven gekonsta-

teerd.e mogelijk een leeftijdseffekt.betreffen (hetgeen gezien de rich-
ting van de verbanden vrij plausibel kl-inkt). Men bedenke echter dat
Ieeftijd alleen bleek samen te hangen met klachten over de werkorganisa-

tie.

Van de diverse aspekten die aan de orde zijn gekomen in verband met de

klachten aangaande werk en werkomstandigheden springen er vier in het
oog ofwel van\^/ege de sterkte van relatie met bepaalde klachten, dan wel

van\^rege de veelheid aan relaties met klachten: het bedrijf, de oplei-
ding, de subjektieve norm en de lasrookexpositie. Dat er tussen bedrij-
ven verschil-l-en bestaan is zoals gezegd niet verwonderlijk, evenmin het
feit dat bij goede onderlinge relaties men in het algemeen minder klach-
ten heeft.
De relaties tussen opleiding en klachten is mogelijk verklaarbaar uit
het feit dat mensen met een wat hogere opleiding wat hogere verwachtin-
gen hebben met betrekking toÈ het werk. Uiteindel-ijk doen ze hetzelfde
werk al-s mensen met een lagere of zelfs geen voortgezette opleiding,
hetgeen de aanleiding kan zijn tot het hogere klachtenpatroon.
Dat een hogere l-asrookexpositie samengaat met klachten over \^/erkorgani-

satie en de fysieke omstandigheden lijkt logisch. Dat een toename aan

lasrookexpositie gepaard gaat met een afname van doktersbezoek, medi-

cijngebruik e.d., en nerveuze klachten en inspanningsklachten ligt min-

der voor de hand.

Het klachtenpatroon zoals dat in relatie tot de lasrookexpositie naar

voren komen is een patroon dat Dijkstra e.a. vinden in relatie tot leef-
tijd: naarmate men jonger is vertoont men minder ziektegedrag, minder

nerveuze- en inspanningsklachten en heeft men meer klachten over de

werkorganisatie en de fysieke werkomstandigheden (Dijkstra e.a., 1981) "

Ondanks het feit dat er in ons onderzoek nauwelijks een relatie is tus-
sen leeftijd en klachten dringt zích op grond van die bevinding van
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Dijkstra e.a. het vermoeden op dat leeftijd toch een rol zou kunnen spe-

len bij de gevonden resul-taten.

Om dit te toetsen zijn partiële korrelaties berekend waarbij de leeftijd
konstant is gehouden: geen van de in het voorgaande genoemde verbanden

verandert wezenlijk (de korrelaties verschuiven uiteraard wel wat).
De eníge voorziehtige konklusie aangaande onze bevinding van de relaties
tussen lasrookexpositie en klachten, gaat in de richting van het zoge-

noemde ."hea1thy workers effekttt
rn epidemiologische studies tracht men nogal- eens bezwarende werkomstan-

digheden in verband te brengen met bijvoorbeeld ziekten. Het feit dat
dit vaak niet lukt wordt toegeschreven aan dit I'healthy workers effekt":
de populatie werkende mensen is gezonder dan de populatie niet-werken-
den. Eventuele effekten van bezwarende arbeidsomstandigheden worden, bij
vergelijking van steekproeven uit beide populaties, vaak niet gevonden

omdat de van oorsprong gezondere werknemerspopulatie wel ongezond.er is
geworden door het werk, maar de niet-werkenden waren a1 minder gezond.

Daarnaast doet zich het verschijnsel voor dat mensen die werkelijk ziek
worden van bepaalde arbej-dsomstandigheden van baan veranderen.

De verklari-ng voor de door ons gevonden relaties sluit daar op aan: de

meest gezonde lassers krijgen (bewust of onbewust) of nemen het zwaarste

werk. Ze hebben daar weL klachten over, maar met hun gezondheid is alles
in orde.
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SAIvIENVATTING EN KONKLUSIES

In dit rapport word.t verslag ged,aan van een onderzoek naar de wijze
waarop lassers de risicots in en van hun werk beoordel-en en beleven en

hun gedrag ten aanzien van die risicots.
Dat het onderzoek zich op lassers richtte heeft te maken met het feit
dat het een beroepsgroep betreft die aan veel en veelsoortige risico's
in het werk is blootgesteld: ongevalLenrisico's, maar ook toxische (Ias-
rook) en fysische (Iawaai, warmte, straling) risico's. Door middel van
interviews en gedragsobservaties werden gegevens verzameld ten behoeve
van een antwoord op de volgende vragen:

- wel-ke faktoren zijn van invloed op de wijze waarop mensen risi-
co's in het werk percipiêren?;

- welke faktoren zijn van invloed op het gedrag ten aanzien van
risicots in het werk?;

- hoe is de ond,erlinge samenhang tussen de risicoperceptie en het
gedrag ten aanzien van die risico,s.

Daarnaast werden, voor een deel paraltel met d.e gedragsobservaties, door
het rnstituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechnj-ek TNo, lasrookme-
tingen in de ademzone van de betrokken lassers verricht. Dit, om de ex-
positie aan toxische risicols Le kunnen vaststell-en.

Wat betreft de generalisatie van de gepresenteerde en in het navol-gende

samen te vatten resultaten betreft, is enige voorzichtigheid geboden:

het onderzoek is beperkt tot 46 lassers, verdeeld over drie bedrijven.
Die bedrijven zijn naar alle waarschijnlijkheid niet representatief voor
de bedrijven in de metaal-industrie. Zonder bedrijven die deelname aan

het onderzoek weigerden in een ongunstig daglicht te willen stellen, kan
van de deelnemende bedrijven in ieder geval worden gezegd dat hun be-
reidheid tot medewerking aan het onderzoek getuigt van een motivatie te
werken aan de arbeidsomstandigheden van hun werknemers.

Samenhangend met de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technolo-
gieên is het begrip "risicoperceptie" dat jarenlang onderv¡erp is geweest

van experimenteel psychologisch onderzoek, recentel-ijk onderwerp gewor-
den van meer toegepast onderzoek. Het merendeel van die onderzoekingen

5.
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richt zich op de wijze v/aarop de bevolking de risico's van verschillende

vormen van energiewinning beoordeelt en beleeft.
Over de determinanten van de beleving van persoonlijke risicors die men-

sen kunnen }open in hun arbeidssituatie, is nauwelijks iets bekend ter-
wijl op het gebied van de bedrijfsveiligheid een groot deel van de akti-
viteiten zich toespitst op de beinvloeding van de risicoperceptie in de

verwachting daarmee veilig gedrag te bevorderen.

Zijn mensen zich bewust van de risico's in hun werk? Houdt het hen be-

zig? En zo ja, wat betekenen begrippen als "veiligheidt'en "gevaart'?

Door middel van gestruktureerde interviews is getracht antwoord te krij-
gen op deze vragen.

De begrippen "veiligheid van het \,verk" en "gevaren in het werk" word.en

door lassers - een beroepsgroep die duidelijk aan een aantal ongevallen-

en toxisch-fysische risicors is blootgesteld - vooral geassocieerd met

het gebeuren van ongevallen en in veel- mindere mate met gezondheidsscha-

de op langere termijn. Het begrip "gevaar" Iijkt daarbij wat konkreter
(men weet meer risico's te noemen) dan het begrip "vej-ligheid". Men zegt

wel soms of vaak aan "de veiligheid" in of van het werk te denken (94*)

maar een groot deel (I/3) van de antwoorden op de vraag waaraan men dan

denkt, blijft erg vaag.

De risico's die het meest genoemd worden (wat betreft ongevallen: splin-
ters in het oog bij slijpen; wat betreft toxisch-fysische risicors: las-
ogen) betreffen frekwent voorkomende risico's met relatief geringe ge-

volgen. Kansschattingen en direkte eigen ervaring spelen kennelijk een

ro1. Spelen bij de risicoperceptie aangaande minder vertrouwde risicots
(b.v. kernenergie) vooral faktoren als "de omvang van de gevolgen" een

rol bij de befeving van de risico's (Staflen en V1ek, 1979), bij "ver-
trouwde" risico's betrekt men kennelijk het "kansaspekt" in de over\^¡e-

gingen.

De ervaren mogelijkheid en noodzakelijkheid tot de eigen beheersing van

de veiligheid in het werk, hangen sterk samen met de gepercipieerde in-
spanningen op dit gebied, van anderen (bedrijfsleiding): is die groot,

dan acht men de eigen verantwoordelijkheid in deze ook groter.

Op grond van bovenstaande resultaten zouden we de volgende konkl-usies

wil-len formuleren:

Veiligheidspromotie, voorlichting, etc. dient zo konkreet mogelijk

inhoud te zijn. Hoe subtiel dat ligt blijkt wel- uit het feit dat

van

een
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begrip als "veiligheid" aanzienlijk vager is dan een begrip als "ge-
vaartt.

Een veiligheidsbel-eid gericht op de preventie van veel voorkomende maar

qua omvang minder ernstige risicors, heeft een grotere kans op succes

J-ange ter:nijn' omdat het beter aansluit bij de belevingswereld van fas-
SETS.

Het kweken van een bewust zLjn van risico's op de lange ternijn (b.v.
gehoorschade bij het niet gebruiken van gehoorbescherming) zal aanzien-
lijk meer inspannJ-ng vergen.

Een goed en aktief veiligheidsbel-eid kan naar twee Lanten snij¿en

veiligheid en tot een bereidheid tot handelen in deze.

Het menselijk gedrag speelt een belangrijke rol- bij het gebeuren van

ongevallen. Daarbij hangen we echter niet de opvatting aan dat er sprake
is van een "oorzakelijk karakterrt. Veeleer moet dat gedrag worden gezien

als een "voorh¡aarde'r voor het gebeuren van een ongeval. Om een inzicht
te krijgen in de frekwentie van voorkomen van ged.ragingen die een derge-
lijke voorwaarde tot een ongeval (of tot gezondheidsschade) in zich hou-
den, zijn systematische gedragsobservaties gehouden.

Parallel met de tweede dag van de lasrookmetingen (waarover later) werd

elke l-asser tijdens de ochtend en tijdens de middag, gedurend.e 4 x 15

minuten geobserveerd (totaal 8 x 1-5 minuten per lasser).
Daarbij werden vier observatietechnieken, grotendeels geênt op het werk

van gerenommeerde bedrijfsveiligheidsexperts en -onderzoekers, gehan-

teerd.

In het kort komen de observaties op het volgende neer:
o Safety sampling. Hierbij wordt een checkl-ist met risicoverhogende

handelingen gehanteerd. De handelingen kunnen zowel betrekkíng
hebben op ongevallenrisico's (denk b.v. aan het uitschakelen van

machinebeveiligingen, stoeien e.d.) als op toxische risico's (ge-

bruik afzuiging e.d.). ook kategorieên als tverkeerd tillen' ma-

ken deel uit van deze checkl_ist.
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o Positive sampling. Welke rextra veilige' gedragingen komen voor
en in welke mate. Hierbij wordt b.v. gelet op 'het waarschuwen of
helpen van kollega's', 'het gebruik van niet-verplichte persoon-

lijke beschermingsmiddelen' .

o Taakanalyse. Bij deze wat meer komplexere techniek staan d.rie

taakelementen centraal bij de observaties.

- overbruggingen. Bij de meeste taken word.en er wisselend diverse
gereedschappen gebruikt. Anticiperend op komend gebruik zal men

gereedschap dat op dat moment niet wordt gebruikt 'bij de hand

wil-len houdenr. Dit kan in meerdere of mindere mate het geval
zí1n (sterke of zwakke overbruggitg). overbruggingen kunnen ook

naar de mate waarin ze risicots in ziciir houden, worden onder-
scheiden in rslechtet of rgoedet overbruggingen. Voorbeel-den: een

snijbrander brandend op de hoek van de tafel leggen: reen sterke,
slechte overbrugging'. Een schroevedraaier neergeJ_egd in de ge-

reedschapskist:'een zwakke, goede overbrugging'.

- catachrese. Deze wat moeilijke benaming staat voor het 'oneigen-
lijk gebruikr van instrumenten. Het indraaien van een schroef met

een mes is daarvan een bekend voorbeeld.

Naarmate het gebruikte instrument minder geëigend is voor de taak
is de catachrese sterker.

- afkortingen. Hierbij gaat het om het niet-afmaken van de taak
(-onderdelen): het niet uitzetten van een machine is daarvan een

voorbeeld.

o PBM-gebruik. observaties van het gebruik van de verplichte per-
soonlijke beschermingsmiddelen staat híerbij centraal.

Daarnaast werd het voorkomen van slechte werkhoudingen geobserveerd én,

vooral van belang i.v.m. de toxische risico's, tegelijk met de observa-
ties van het PBM-gebruik: de afstand van ademzone (hoofd) tot het te
lassen (snijden of slijpen) werkstuk.

Dit laatste gebeurde d.m.v. time-sampling: gedurende de observatieperio-
de (15 min. ts ochtends en 15 min. 's middags) werd elke minuut de af-
stand hoofd-werkstuk genoteerd echter alleen indien er gelast, gesneden

of geslepen werd.

Bij alle kriteriumgedragingen viel een, zíj het sl-echts in één geval

statistisch signifikante, toename te konstateren van - uit veiligheids-
oogpunt - minder gewenst gedrag over de d.ag.
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opvallend is - op één verwachte uitzondering na - de grote stabiliteit
in het geobserveerde gedrag: het blijkt dat de geobserveerde lassers in
de 2e observatieperiode hetzelfde gedrag vertoonden a1s in de le obser-

vatieperíode. Voor sommige indikatoren is dat in wat sterkere mate het
geval (b.v. het gebruik van niet-verplichte persoonlijke beschermings-

middelen) dan voor andere (b.v. taakafkortingen).
Alteen bij de "catachresen" (het improvisatorisch herstel van taaksto-
ringen m.b.v. niet daarvoor geëigend gereedschap of materiaal) ontbreekt

een dergelijke stabiliteit.
Tot slot dient te worden vermeld dat sommige gedragingen zLch slechts

zeer incidenteel voordoen. Enerzj-jds betreft dat gedrag als het waar-

schuwen van anderen, anderzijds gaat het om gedragingen a1s taakafkor-
tingen, catachresen en het niet gebruiken van verplichte persoontijke
bes chermingsmidde len .

Observaties vormen meestal een onderdeel van een bedrijfsveiligheidsbe-
leid. Voor zover dat materièle aspekten betreft (kontrole brandblusap-

paratuur, gereedschap. vluchtwegen, etc.) gebeuren die observaties in de

praktijk wet systematísch, b.v. aan de hand van een checklist. Gedrags-

observaties blijven meest beperkt tot incidentele signalering van het

feit dat een werknemer b.v. een bepaald persoonlijke beschermingsmiddel

niet gebruikt.
Veiligheidsfunktionarissen zouden meer systematisch het gedrag van werk-

nemers moeten observeren.

inzicht geven in stabiele gedragspatronen en hun oorzaken, hetgeen de

mogelijkheid tot gerichte preventiestrategieên vergroot.

Op de verdere perspektieven van het gebruik van dit soort osbervatie-in-
strumenten, zaL later worden ingegaan.

Rùst copereept¿e en r¿skdnt gedrag

Veel pogingen veilig werken te bevorderen of risicoverhogend gedrag te

verminderen, lopen via de v/eg van de attitudebeinvl-oeding. Risicopercep-

tie is - in navolging van Otway (l-980) - op te vatten als de attitude
ten aanzien van risicots.
Om de relatie tussen risicoperceptie en riskant gedrag te toetsen is
gekozen voor een van de meest gangbare theorieën op dit gebied, die van

Fishbein en Ajzen (1975).
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Ged.rag, in hun opvatting, wordt grotendeels bepaald d.oor intenties. Deze

ged.ragsinÈenties worden op hun beurt bepaald door de attitude Èen aan-
zien van dat gedrag alsmede de zogenoemde subjektieve norm, d.i. d.e ge-
taxeerd.e meningen van referentiegroepen t.a.v. dat bepaald.e gedrag en

het belang van díe referentiegroep voor d.e betrokkenen.
HeÈ aantrekkelijke van het Fishbein en Ajzen-attitudemodel (en mogelijk
verklaart dat de populariteit) is dat het een matematische vorm kent.
Het meesÈe onderzoek betreffende risicoperceptie waarbij het Fishbein-
Ajzen-model is gehanteerd betreft hreer vormen van energiewj-nning, en
gaan niet verder dan de prediktie van ged.ragsintenties. Voor zover het
gedrag zelf in de onderzoekingen werd betrokken, was er sprake van door
respondenten "gerapporteerd." gedrag.

In ons onderzoek hebben we willen nagaan waÈ de relatie was tussen de

"attitud.et'ten aanzien van veil-ig werken, d.e "subjektieve norm", de "ge-
dragsintentj-es", het "gerapporteerde gedrag" en het "overte gedrag" zo-
al-s door ons geobserveerd.

Hoewel er (signifikante) korrelaties worden gevonden tussen de "attitu-
det' en "sociale norm" enerzijds en "intenties" en "gerapporteerd. gedragt'
(door veel ond.erzoekers in de plaats gesteld voor overt gedrag), ander-
zijds zijn de korreraties niet al te hoog. Tussen I'intenties" en "gerap-
porteerd gedrag" is een sterk verband. Dit zou er op kunnen wijzen (mede

gezien de vrij matige relatie van t'attitud.e" en ttsubjektieve norm" met

de geobserveerde gedragsmaten) dat gerapporteerd gedrag meer verh¡ant is
met intenties, dan dat het gelijk gesterd kan worden met overt gedrag.

van mensen, dient dit overte gedrag te worden geobserveerd.

De "gesonmeerde intentieskore" (intenties + gerapporteerd gedrag) is
redelijk te voorsperlen op basis van de "attitude" en de "subjektieve
norm": R = .52 (27t verklaarde variantie) , waarbij aangetekend dient te
worden dat het met name de trsubjektieve norm'' (getaxeerde meningen van

referentiegroepen en de motivatie t.a.v. referentiegroepen) is die bij-
draagt tot de prediktie van die gesommerde intenties.
Een dergelijk resurtaat is overigens niet verrassend. gezien o.a. d.e on-
derzoeksresultaten van Andriessen (7974) .

De samenhang tussen de attitudes, subjektieve normen, intenties en ge-
rapporteerde gedragingen enerzijd.s en het geobserveerde gedrag ener-
zijds, is overwegend betrekkelijk gering.

Bij onderzoek dat er op gericht is uitspraken te doen over overt
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Hoewel er enkele sigrnifikante korrelaties zijn tussen (één van) de pre-

diktorvariabelen en bepaalde gedragsskores, zijn deze overwegend vrij
1aag. Slechts het aantal (slechte) "overbruggingen" is redelijk te voor-

spellen op basis van de vier genoemde variabelen: R = .53.

Met andere woorden de samenhang tussen de risicoperceptie en het gedrag

ten aanzien van risico's blijkt in ons onderzoek vrij beperkt.

Uit het bovenstaande mag niet worden gekonkludeerd dat "d.us" het bevor-

deren van de attitude ten aanzien van veilig werken geen zin heeft.
5 Een positieve instelling ten aanzien van veilig werken blijft belangrijk

a1 lijkt de bijdrage tot het overte gedrag t.a.v. risico's beperkt.

6 Het bevorderen van goede groepsreJ-aties (leiding - werknemers en werkne-

mers onderling) kan bijdragen tot een vermindering van riskant ged.rag.

Achtergrondfaktoren

Van een tiental achtergrondfaktoren (bedrijf, taakvariabelen en demogra-

fiche variabelen) is getracht na te gaan of er een samenhang besÈaat met

attitude, subjektieve normen, intenties en gerapporteerd gedrag en de

geobserveerde gedragingen.

Het aantal gevonden samenhangen blijkt vrij gering. AIs belangrijkste
faktor komt de taakinhoud naar voren.

üIe hebben een onderscheid gemaakt tussen "pure" Iassers, die vrijwel
kontj-nu lassen en lassers-samenstellers die maar een deel van hun tijd
lassen en verder aftekenen, stellen, snijden etc. Vatten we het totaaL

aantaf "overbruggingen" - een indikator voor het aantal handelingen - op

als een indikator voor de expositie aan risicots dan zien we meer over-

bruggingen bij lassers-samenstellers (dus een hogere expositie) en daar-

mee gepaard gaand: meer slechte zwakke overbruggingen en minder konse-

kwent gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De taak-inhoud en daarmee samengaand het te verrichten aantal handelin-

normen en intenties (risicoperceptie) .

Hoe subtiel dat 1i9t blijkt uit het feit dat er binnen één beroepsgroep

(Iassers) verschillen zijn.
Hieruit blijkt dat b.v. "gewerkte tijd" een slechte expositie maat is.
Een konsekwentie van deze bevinding is dat bijvoorbeeld veiligheidskom-



-81 -

Iijk) "oneerlijk" zijn omdat er altijd sprake za1 zijn van subtiele ex-
positieverschillen in de vorm van verschillen in aantal overbruggingen.
Dat bij de lassers-samenstell-ers meer, vanuit het oogpunt van toxisch-
fysische risico's riskant gedrag (slecht till-en) werd gekonstateerd dan

bij de lassers hield ook meer verband met de taak dan met attitud.es en/-
of intenties: l-assers werkten aan objekten die eenvoudig niet te tillen
hraren.

Een ander taakaspekt - het toegepaste lasproces - speelt een rol bij
twee gedragsaspekten: TIG-lassers hebben mind.er neiging extra, niet-ver-
plichte beschermingsniddelen te gebruiken (schoon proces, met veel stra-
lingswarmte) en zitten dichter met hun hoofd bij de bron van toxische
verontreiniging.
De afstand tot het agens verschilt ook per bedrijf. De belangrijkste
red.en daarvan is waarschijnlijk dat in één bedrijf in vaak lastige hou-
ding aan of in grote objekten werd gelast, terwijl dit in de overige
bedríjven vee1a1 aan lastafels gebeurde. (Doordat de "puret' Iassers al-
len in dit bedrijf werkte is er t.a.v. dit aspekt, ook een verschil- te
zien tussen lassers en l-assers-samenstellers).
De wat merkwaard.ige bevinding dat mensen die in het verleden werkzaam

zijn geweest in beroepen met grotere risico's dan het huidige en mensen

met ongevallenervaring. minder dicht over hun werk gebogen staan dan

mensen die in het verleden in vergelijkbare of minder riskante arbeids-
omstandigheden hadden gewerkt en lassers zonder ongevallenervaring, Ieek
terug te voeren op het feit dat leeftijd een rol- speelde.

De groep met een riskant beroepsverleden, d.ie ook oververtegenwoordigd

is in de groep lassers met ongevallenervaring, bleek gemiddeld ruim 9

jaar ouder. Het vermoeden is dat verziendheid (een "oud.erdomskwaal") een

ro1 speelt bij d.e resuLtaten. Leeftijd speelt ook een rol bij het gekon-

stateerde aantal overbruggingen (expositie) en slechte zwakke overbrug-
gingen. Mogelijk is er een relatie tussen leeftijd en vrerkwijze: bij
toenemende leeftijd. verricht men meer handelingen bij een zel-fde taak
en bij een toenemend aantal- taakhandelingen neemt het aantal- - vanuit
veiligheidsoogpunt bezien - "ong'elukkige" handelingen toe.
Een niet verwacht, maar positief te waarderen resultaat is het gegeven

dat de lassers (en samenstellers) die zeggen niet solitair, maar met één

of meer kollega's te werken, minder geneigd \^raren de verplicht gestelde
persoonlijke beschermingsmidd.elen niet te gebruiken dan de "solistell".
Dit weerspreekt de veel gehoorde rrpraktijk"-mening dat mensen onder
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groepsdruk (kinderachtig, etc.) bewust persoonlijke beschermingsmiddelen

niet gebruiken.

Tot slot m.b.t. de drie aspekten uit de attitudetheorie van Fishbein en

Ajzen (L973) (attitude, subjektieve norm en intenties) werd alleen voor

wat betreft de subjektieve norm een relatie gevonden met een tweeùal

achtergrondvariabelen. De waardering door kollega's en chefs en het be-

lang dat men daaraan hecht neemt met de leeftijd toe en er zijn ver-
schillen tussen de bedrijven.
Het bedrijfsklímaat (zie ook b.v. Zohar, l-980) lijkt wat dat betreft
belangrijk, gezien het feit dat die subjektieve norm nog de sterkste
relatie vertoont met de d,iverse gedragsindikatoren.

Lasrookespositie en gedrag

Om de expositie aan lasrook vast te stellen werden bij de lassers gedu-

rende 2 dagen (4 perioden) Iasrookmetingen in de ademzone gehouden.

Zoals verwacht was de rookontwikkeling bij het TIG-Iassen aanzienlijk
geringer dan bij de beide andere lasprocessen.

Hoewel uit l-aboratoriumond.erzoek blijkt dat bij het gebruik van een las-
helm de koncentratie lasdamp in de ademzone geringer is dan bij het ge-

bruik van een losse handkap (Ratsch, l-980) blijkt bij ons onderzoek in
de praktijk dat de resultaten víat dat betreft inkonsistent zl-jnz bij het

elektrodelassen werden inderdaad. bíj de gebruikers van een lashelm lage-
re stofkoncentraties gevondenr bij het I4IG/MAG-lassen werden hogere

stofkoncentraties gevond.en bij de lassers met een lashelm i.p.v. een

losse handkap.

De werkhouding (hoe dicht werkt men met het hoofd bij de bron) blijkt
- in ieder geval bij het MIG/¡4AG- en TIG-lassen - een belangrijke rol te
spelen. Deze werkhouding wordt in belangrijke mate bepaald door de aard

van het werk en door de leeftijd: hoe ouder men is, hoe verder men met

het hoofd van de bron verwijderd blijft (hypermetropie?).

Dat het gebruik van plaatselijke afzuiging in ons onderzoek niet effek-
tief blijkt, heeft te maken met een soms onjuist gebruik van de afzui-
ging (boven het hoofd, waardoor de lasdamp via de ademzone wordt afgezo-
gen) en het feit dat de afzuigirnond vaak verplaatst moet worden.

Hoewel er systemen bestaan waarbij de lasrook wordt afgezogen zonder dat
de taak onderbroken behoeft te worden (lastafel-s met onderafzuiging en
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Iaspistolen met afzuiging op het pistool) zijn die níet altijd toepas-
baar (Iastafels) of er wordt geklaagd over de kwaliteit van de fasnaad
(afzuiging op het pistool beinvloedt het schermgas).

Gezien het feit dat de gemiddelde lasrookkoncentraties bij de elektro-
denlassers en ì4IG/MAG-lassers boven de MAC-waarden liggen, is een of
andere vorm van afzuiging noodzakelijk.
Indien apparatuur met pistoolafzuiging niet gebruikt kan worden of in-
dien het lassen niet kan geschieden op lastafeLs met onderafzuiging zal,
zolang er geefl,'andere meer gebruikersvriendelijke apparatuur is ontwik-

krijgen in opJ-eiding, training en werk.

KLachtenpa.tronen

Rond een aantal thema's die betrekking hebben op het werk en de arbeids-
omstandigheden (ziektegedrag, nerveuze klachten, waardering eigen werk,

inspanning, organisatie van het werk, leiding en kollegars, fysieke
werkomstandigheden en waardering werkkring) zijn vragen gesteld over de

aanwezigheid van eventuele problemen. Tussen de bedrijven zijn er duide-
lijke verschillen in klachtenpatronen. De groep fassers als totaal wijkt
op drie punten af van de referentiegroep (xfpe-gegevens van ruim 2400

werknemers): ze hebben - niet verbazend. - meer klachten over de te leve-
ren inspanning en de fysieke \^rerkomstandigheden. D'togelijk samenhangend

met de verand.erde ekonomische situatie (het NlPG-bestand stamt uit de

jaren 1976-1980) zijn er meer kl-achten over de waardering van de werk-

kring (o.a. vragen over de beloning en het toekomstperspektief).

Er zijn diverse verbanden tussen klachten, gedragsmaten, achtergrondva-

riabelen etc. Vier aspekten springen er in relatie tot bepaal-de klachten
(-patronen) uit: het bedrijf, de opleiding, de subjektieve norm en de

lasrookexpositie .

Dat er tussen bedrijven verschillen zijn in de klachtenpatronen van de

lassers is niet verwonderlijk.
Goede groepsrelaties (rninder klachten over leiding en kollegats) kunnen

niet alleen bijdragen tot een vermindering van riskant gedrag maar han-

gen tevens samen met een vermindering van ziektegedrag, meer waardering
van het eigen werk, minder problemen met de organisatie van het werk, en

minder problemen met d.e werkkring.

keld, het omqaan met de plaatseliike afzuiqi rote aandacht moeten
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De relaties tussen opleiding en klachten is mogelijk verklaarbaar uit
het feit d.at mensen met een wat hogere opleiding wat hogere verwachtin-
gen hebben met betrekking tot het werk. Uiteindelijk doen ze hetzelfde
werk als mensen met een lagere of zelfs geen voortgezette opreiding,
hetgeen de aanleiding kan zijn tot het hogere klachtenpatroon.

hog:ereJ¿srookexposit,ie samcngaat-meè kåaehten over werkorgani-
satie en de fysieke omstandigheden lijkt logisch. Dat een toename aan

lasr.ookexpositie geoaarô craat neL eeL afna¡ne r¡an doktersbe-zoe,tcr-meèÈ-

cijngebruik e.d., en nerveuze klachten en inspanningsklachten ligt min-
der voor de hand. Gezien het feit dat het klachtenbeeld in relatie tot
lasrookexpositie blijft bestaan na korrekties voor leeftijd, bestaat het
vermoeden dat er sprake is van een soort "bedrijfs-healthy-workers-ef-
fektrr: de meest gezonde l-assers krijgen (bewust of onbewust) of nemen

het zwaarste r^rerk. Ze hebben daar wer klachten over, maar met hun ge-
zondheid is alles in ord.e.
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SLOTWOORD EN SUGGESTIES

Gedrag ten aanzien van risico's lijkt rneer te worden bepaald door de

taak (vaak subtiele expositie-aspekten) dan door de beleving en beoorde-

ling van die risicots. De taak t'dwingt" een aantal handelingen af, ook

de - vanuit het oogpunt van veiligheid bezien - minder geslaagde.

HoeweI attitudeverbetering, bijvoorbeeld door veiligheidspromotie, en

het stimuleren van goede relaties tussen bedrijfsleiding en werknemers

en tussen werknemers onderling, bij kan dragen tot een vermindering van

riskant gedrag, lijkt de taak meer bepalend voor dat gedrag.

Vanuit dit gegeven lijkt het, in verband met de preventie van bedrijfs-
ongevallen en gezondheidsschade, van belang meer aandacht te besteden

aan taakstrukturen en het ontwerp van taken.

Inzicht in het verloop van de taak, de eigen taak, kan bijdragen tot een

beter bewust zijn van het eigen gedrag.

Hier lijkt een belangrijk toepassingsgebied te liggen voor het door ons

gehanteerde observatie-instrumentarium: het door werknemers laten obser-

veren van taakuitvoerders die een soortgelijke taak hebben als zilzeLf.
In het kader van het, krachtens het in te voeren artikel 6 van de wet op

de arbeidsomstandigheden, aan werknemers te geven veiligheidsonderricht,
zo\t training in dit soort gedragsobservaties kunnen plaatsvinden. Een

handleiding daarvoor is in ontwikkeling. Door de aldus getrainde werkne-

mers zelf observaties te laten uitvoeren, zullen ze een beter inzichÈ

krijgen in het verloop van taken en in de cruciale momenten in de uit-
voering daarvan. Periodieke herhaling van d.ie observaties kan bijdragen
tot een meer kontinu bewustzíjn van het eigen gedrag. Als vervolg op het

beschreven onderzoek ligt het in de bedoel-ing enkele proefprojekten in
deze richting, te starten.

Wat betreft de betrouwbaarheid en validiteit van het observatie-instru-
mentarium het volgende:

Vergelijking van d.e ochtendobservaties bij d.e lassers, met de middagob-

servaties, hrijst uit dat de (interbeoordelaars-)betrouwbaarheid goed is
te noemen.

Voor wat betreft de validiteit is in een van de inleidende paragrafen

van dit rapport gezegd dat het nauwelijks mogelijk zaL zijn de observa-

ties in verband te brengen met het gebeuren van (bedrijfs-)ongevallen:
de betrouwbaarheid van ongevallenregistraties is daarvoor te gering. We
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zullen voor wat die geldigheid van de techniek betreft moeten berusten
in het feit dat het observatie-instrumentariurn is ontleend aan het werk

van gerenomeerde veiligheidskundigen en onderzoekers (expert validity),
terwijl daarnaast uit de onderzoeksresultaten voor een deel van het in-
strumentarium aanwijzingen zi)n te vinden voor een zekere validiteit
(daÈ geldt-b-ijvoerbeeld voor dejeobser-veerde .!ra#-a¡d tot ået êgensrl.

er is een duidelijke relatie met de objektief gemeten lasrookkoncentra-
Iiaì

!{at d.e gehanteerde vragenlijst betreft: deze biedt de mogelijkheid op

betrekkelijk snelle wijze kennis van risicors en de motivatie ten aan-
zien van veilig hrerken te toetsen, hetgeen bij kan d.ragen tot een ge-
richt veiligheidsbeleid. Men dient zich echter te realiseren dat de

attitude van veilig h¡erken, subjektieve normen en intenties maar een

beperkt gedeelÈe van het gedrag t.a.v. risico's verklaren. Men kan deze

aspekten echter beschouwen als onderdeer van het met de nieuwe

Arbeidsomstandighed.enwet te introduceren begrip "welzijn".
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Bijlaqe 1.2

INLETDING

Doel van het onderzoek waaraan u deelneemt is inzicht te krijgen in de

manier \4/aarop mensen tegen hun werk en de veiligheid van hun werk aan-
kijken. Om een zo goed mogelijk (veiligheids-)beleid te kunnen voeren
is het noodzakelijk uw mening te Inleten over zaken d.ie betrekking hebben

op dat werk en de veiligheidsaspekten daarvan.

HOE MOET U DEZE VRAGENLIJST INVULLEN

- Begint u met de vraag zorgvuldig te lezen.

- Bij de meeste vragen staan een aantal antwoorden genoemd en moet u
het hokje achter het antwoord dat u wilt qeven, aankruisen.

VOORBEELD ].:

- verri-cht u u\^¡ werk meestal alleen of met
anderen?

aIIéén

met één koJ-lega

met twéé kollega's

mer meerdere korlega,s 
t_]

4

rndien u meestal met t\n/ee kollega's werkt, kruist u het hokje met daar-
onder de 3, aan (zie volgende pagina).

T
T

il
2

T
3

ALLE GEGEVENS DIE

GENLTJST GAAT NA

WORDEN GEEN NAMEN

BAAR ZÏJN.

U VERSTREKT V'IORDEN VERTROUIVELTJK BEHANDELD. DE VRA-

ÏNWLLTNG ALLEEN NAAR HET NIPG/TNO. BTJ DE RAPPORTAGE

GENOEMD EN ZULLEN IND]VIDUELE PERSONEN NIET HERKEN-
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Bijlage 1.4

- Soms moet u uw

- Vüilt u hieronder aankruÍsen hoe belangrijk u het vindt dat er een on-
rcngsraad is?

in uw bedrijf een ondernemings-

antwoord of mening

5



Alqemene creqevens4
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- hrelke funktie heeft u? -.,'
J

n"" l-l j" f]

34

T

u
¿

T
3

T
4r
5

T
6

l
7



verricht u r¡w t{erk
met anderen?

I

u
Tr
2

tl
3

F

r
1

T
2

u
3

T
4



- bent u lid van een veiligheid,skommissie?

- hebt u een EHBO-diploma?

".. l-l ," f]

- denkt u wel eens over de veiJ-igheid in of van uw werk?

ind.ien soms of regrelmatig

t1

"'" l-l j" f]

nder toelichten welke gevaren dat zijn?



Bijlaqe 1.10

- zLjn er gevaarlijke stofferr in uw werk?

wilt u hieronder toelichten welke stoffen dat zijn?

tl
2

overa1l,1stof j as

schort

veiligheidschoenen

laarzen

handschoen.en

handcremes

snuiÈj e/stofmasker

ve rse - Iuchtkapr/ma sk er

persluchtmasker

oogbescherming

gehoorbesch.erming

he].m

laskap/lasbril

anders, te weten

vereist uw werk dat u J¡erplicht bent persoonlijke beschermingsmiddelen
of speciale werkkledinq te gebruiken?



- zijrr deze beschermingsmiddelen makkeli jk beschikbaar?

j" fl n"" l-l

nee I-l sedeeltelrjk I 
ja

be s chermingsmid.d.e 1 en



ja I "".[.-j

T
I



BijJ-age 1.13

- wilt u hieronder aankruisen wat er aan de veiligheid op uw werk wordt
gedaan en of u dat nuttig of niet nuttig vindt?

. er worden persoonlijke ".. l]beschermingsmiddelen I

ter beschikking gesteld 0

. er worden poster:_i.t "". f-lwaarschuwingen opge- t

hangen 
-5r- o

. er worden veiligheids- ".. f]akties gehouden t 
O

. er wordt regelmatig """ l-lveiligheidsvoorlich- |

ti-ng gegeven 0

. er j-s een veilisheids- """ |_l
premiesysteem I

0

. er wordt veiligheids- "". [ltraining gegeven .õ-'

. er zi-)n regels en voor- n". [_l
schriften ?

j" l-l
Il nuæis l-l nler nutie [_]

j"I
l-¡ nutti-r E niet nuttis I

jal 
Ii'l

L+, nuttir I niet nuttis 
L_]

j"r
ll nuttir 

F 
nier nuttr 

Ç
".. l-l j" n0 -L nuttiø l-l nier nurtis I

"""1--] j"[]o L+nuttis f--l

2

niet nuttiq | |tt
2

T
L+

. er is een veiligheids-
(ARBo) kommissie

. er is een veiligheids-
funktionaris

. er is een bedrijfs- tt." l-_l ja
brandweer ? nuttis f-l niet nuttis I

20

HIER NTET
INVULLEN

KAART III

IT

L2

13

I4

15

T6

l7

18

T9
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. er is een bedrijfs-EHBO

. er is blusmateriaal

"..| j"n
-o -f+nuttrs 

f] nier nuttis I

"" l-l j" 
f_]o L+nu*is

EN

nuttis [-l nier nuftic f]

""ef j"l-l
l- lnuttt, 

F 
nier nuæt, 

Ç



Bijlage 1.15

wilt u door middel van een kruisje aangeven in hoeverre u het met de
onderstaande uitspraken eens bent?

. de veiligheidsmaatregelen in dit bedrijf zijn dusdanig dat een on-
geval of gezondheidsschade vrijwel uitgesloten is
12345

lll¡l

tttthelemaal niet niet mee noch mèe eens mee'eens helemaal
mee eens eens noch mee oneens mee eens

. ongeval-Ien zijn meestal het gevolg van een menselijke fout
r234

helemaal niet
mee eens

hel-emaal niet
mee eens

helemaal niet
mee eens

. ik heb de

I

niet mee
eens

eens

noch mee eens
noch mee oneens

noch mee eens
noch mee oneens

noch mee
noch mee

of minder

mee eens

in de hand

4

. ik heb mijn eigen veiligheid op mijn werk,

niet'mee

ongelukken zijn
1

nooit helemaal te voorkomen

2

mee eens

eens mee eens
oneens

veilig werken

niet mee
eens

keuze tussen meer

helemaal niet
mee eens

. de direktie
I

niet mee
eens

vindt prod.uktie

noch mee eens
noch mee oneens

belangrijker dan

3

mee eens

veiligheid
4

HIER N]ET
TNVULLEN

KAART TIT

31

38

39

40

4T

42

43

helemaal niet
mee eens

. veiligheid
T

niet mee noch mee eens
eens noch mee oneens

is grotendeels een zaak van je eigen

23
gedrag

45

mee eens helemaal
IIÞe eens

helemaal niet
mee eens

ni-et mee
eens

mee eens
mee oneens

noch
noch

mee eens he]emaal
mee eens



Bijlage 1.16

- hieronder worden een aantal
vervelênd of juj_st prettig u
kruisje aangeven hoe prettig

. het werken volgens regels

I2

zaken genoemd r¡¡aarvan we willen weten hoe
die vindt. Vüilt u door middel van een
of vervelend u het genoemde vindt?

en voorschriften
345

erg nogal
vervelend vervelend

. werkvertraging

noch vervelend
noch prettig

noch vervelend
noch prettig

nogal erg
prettig prettig

nogal erg
prettig prettig

erg
vervelend

erg
vervefend

improviseren

12

nogaJ-
vervelend

nogal
vervelend

noch veivelend nogal erg
noch prettig prettig prettig

het

I

gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

2 3 4'

erg nogal noch
vervelend vervel-end noch

. uw eigen werkvoorbereiding

T2

nogal erg
prettig prettig

nogal erg
prettig prettigr

vervelend
prettig

3

erg
vervel-end

nogal noch vervelend
vervelend noch prettig

vervel-end
prettig

3

het gebeuren van ongevallen

erg nogal noch
vervel-end vervelend noch

. waardering van uw collegars
2

noch vervelend
noch prettig

. waardering van

nogal
prettig

uw direkte

erg
prettig

chef of baas

3

noch vervel-end
noch prettig

nogal erg
prettig prettig

noch

HTER NIET
INVT]LLEN

I(AART IIÌ

44

45

46

47

4B

49

50

51





Bijlage 1.18

wilt u bij elk van de ond.erstaande
van bent dat die uitspraak waar is
dat die uitspraak niet waar is?

uitspraken aangeven
of, juist hoe zeker

hoe zeker u er
u er van bent

veilig werken betekent het naleven van

123
regels en voorschriften

45

zeker
niet

onwaarschijn-
rijk

twij fel-
achtig

waarschijn- zeker
rijk

veilig werken

T

betekent werkvertraging

23

zeker
niet

zeker
niet

zeker
niet

zeker
niet

onwaarschijn-
lijk

twij fel-
achtig

waarschijn- zeker
1 ijk

veilig werken

1.

voorkomt ongevallen

23

veilig werken wordt

I2

waarschijn- zeker
rijk

door collegats
4

waarschijn- zeker
rijk

door mijn direkte chef,/baas

45

waarschijn- zeker
rijk

een goede gezondheid

45

waarschijn- zeker
rijk

uitgerust bent

4

waarschijn- zeker
rijk

onwaarschi- jn-
lijk

onwaarschij n-
rj_jk

twij fel-
achtig

gewaardeerd.

3

twij fe1-
achtig

twij fe1-
achtig

twij feI-
achtig

als je
3

veilig werken

I2
wordt gewaardeerd

3

onwaarschijn-
rijk

veilig werken

T

is belangrijk voor

23

zeker
niet

. veilig
I

onwaarschijn-
rijk

werken kan alleen
2

zeker
niet

onwaarschijn-
rijk

twij feI-
achtig

HIER NIET
TìV\ruLLEN

KAART IlT

54

55

56

57

58

59

60



veilig werken betekent:

T2

zelçer

Bijlage 1.19

waarschijn- zeker
rijk

van persoonlijke beschermings-

niet

. veilig
idde-1

T

onwaarschijn- twiJfel-
Iijk achtig

werken betekent het gebruik

is een kwestie van je
3

waarschijn- zeker
rijk

werk voorbereiden

45

waarschijn- zeket
rijk



Bijlage 1.20

wilt u bij de drie onderstaand.e vragen ook weer door midd.er van
kruisje uw antwoord geven?

. hoe þelangrijk vinden uw collega's veilig werken?

L -2 3 4
64

65

66

67

68

69

to

7I

HIER NIET
INVULLEN

KAART IIT

72

80=3

volstrekt nogal
onbelangrijk onbelangrijk

hoe belangrijk vindt uw

T2

volstrekt nogal
onbelangrijk onbelangrijk

- hoe belangrijk vindt de

I2

noch belangrijk nogal zeer
noch onbelangrijk belangrijk belangrijk

direkte chef/baas veilig werken?

34s
noch belangrijk nogal

noch onbelangrijk belangrijk

direktie van uw bedrijf, veilig
34

zeer
belangrijk

werken?

5

volstrekt
onbelangrijk onbelangrijk noch onbelañgriif

nogal noch belangrijk nogal zeer
belangrijk belangrijk

vindt u die mening van ur^r corregats over veilig werken, belangrijk?

- waarschu\¡¡en uh7 collega's u weleens als ze vind.en dat u

2

waarschuwen anderen, bijvoorbeeld. de veiligheidsfunktionaris, uals ze vind.en dat u onveilig werkt?

j"[ "."1-l
1

weleens

j" f] "". l-l
2

- vindt u die mening van uw chef,/baas over veilig werken, belangrijk?

j"E """1-l
2

- vindt u die mening van d.e direktie over veilig werken, betangrijk?

j"I """l'-l

onveilig werk?

j" f] n"" i-l
2I

waarschuwt uw direkte chef/baas u wereens hij vindt dat u onveiligwerkt?

j"t] "."n



Bijlage 1.21

bij de onderstaande uitspraken aangeven of. ze altijd, meestal,
zelden of nooit voor u gelden?

probeer veilig te werken ook al levert dat werkverÈraging op

2 5

nooit zelden

kunt u
soms,

.ik
I

. als

I

altijd

. ik hou me aan

soms wel/ meestal
soms niet

de regels en voorschriften ook als dat niet praktisch
l-S

12345llrr-l
nooit zelden soms wel/ meestal altijd

soms niet

. ik waarschuw mijn chef of de veiligheidsfunktionaris voor onveitige
situaties
1.2345

nooi-t zelden soms wel,/ meestal altijd
soms niet

. zodra er iets aan mijn persoonlijke beschermingsmiddelen mankeert
vraag ik direkt nieuwe

t 2 3 45

nooit zelden soms wel,/ meestal altijd
soms niet

op de werkplek direkt op te ruimenik probeer rommel

nooit zelden soms'weI,/ meestal attijd
soms niet

. ik waarschuw mijn colleg'a's a1s ze onveilig hand.elen

t2345

nooit zelden soms we1/ meestal altijd
soms niet

. ik probeer de persoonlijke beschermi-ngsmiddelen te gebruiken ook aI
belemmeren ze me in mijn werk

L 2 4 5

nooit zelden soms welr/
soms niet

meestal altijd

een machinebeveiliging mij hindert, schakel ik hem uit

54

nooit zelden altijd
18
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BLjJ.age I.22

- heeft, u wel eens momenten dat u \rat meer risicors
neemt in uw h¡erk, dan gewoonlijk?

31j"En". l-l

Zoudt u kunnen aangeven wanneer dat is en wat de oorzaakt d.aarvan is?



nee[-l j"n
2T

v'lilt u hieronder toerichten wat er niet in orde is met de veiligheidín uw werk?



IV

Bijlage 1.24

Beleving van het werk/klachten

- heeft u in uw werk voldoende afwisseling?

- is uw werk meestal boeiend?

- heeft u meestal plezier in uw werk?

- vindt u het werk te eenvoudig?

- is uw werk lichamelijk erg inspannend?

- is uw werk geestetijk erg inspannend?

- werkt u geregeld onder tijdsdruk?

- is het werk voor u vaak te vermoeiend?

heeft u geregeld problemen met het tempo of
de drukte van het werk?

zou u het in uw werk eigenlijk kalmer
moeten doen?

heeft u in het werk veel hinder van wisseling
van temperatuur?

heeft u in uw werk veen hinder van mechanische
trì-llingen, schokken?

heeft u in het werk veel hinder van droge lucht?
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T
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la

la

ja

la

Ja

heeft u in het werk veel hinder
frisse lucht?

heeft u in het werk veel hinder

van gebrek aan

van lawaai?

janee

fa

la

janee

lanee

janee

lanee

nee la 25
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- heeft u in het werk veel hinder van stank?

heeft u in het I¡¡erk veel hinder van damp,
nevel, gas?

heeft u in uw werk veel hinder van rook?

"""F j"r
".. f-l j" f_]

tl
2

HIER NIET
INVULLEN
KAÂRT V

26

2l

L2

- heeft u in uw werk veel hinder van slechte
ver

neel I ja
,

- heeft u rn uw werk veel hinder van stof?

- heeft u in uw werk veel hinder van vuil, smeer?

- voelt u zich vaak gespannen?

- bent u vaak nerveus?

- voelt u

I2

n"e l-l j" 
f_]T2

"".[-l j"I
I2

"..[l j"I
T2

""" l--l j" f]t2

"""F j"[|
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".. l-l j"I
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".. l--l j"IT2

"."I j"I
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30

- bent u

zich vaak gejaagd?

vaak moedeloos?

32

33

34

35

- gebruikt u geregeld medicijnen?

bent u de afgelopen zes maanden met een
klacht naar de arts geweest?

bent u onder behandeling van een arts of
andere therapeut?

vindt u de onderlinge sfeer meestal goed
op het werk?

ergert u zích vaak aan anderen op het werk?

werkt u doorgaans onder goede dagelijkse
leiding?

37

38

39

41



Bij lage

- heeft
van u

- is het

- kunt u

I.26

de dagelijkse leiding een juist beeld
in uw werk?

werk doorgaans goed georganiseerd?

voldoende overleggen over uv¡ werk?

"".[-l
2

"".1--l
2

".. I
2
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""u l-l
I

"". l-l
T

""" l-l
2

""' l-l
2

ne" i-l
2

la u
I

word.t uw werk vaak belemmerd door onverwachte
si-tuaties ?

wordt u in het werk geregeld gehinderd door
gebreken in het werk van and.eren?

zLjn er omstand.igheden i_n uw werk die een on-
gunstige invl-oed hebben op uw privéleven?

voelt u zich in dit bedrijf voldoende geh/aar-
deerd?

vj-ndt u uw beloning in overeenstemming met het
werk dat u doet?

zj-jn uw vooruitzichten bij deze werkgever goed?

la

al met aI, vindt u nu zelf dat u goed, redelijk, matig of niet goed
zit met uw werk?

soe¿ f-l reaerijk [-l matis [_l niet voeo l_l1234

heeft u zerf nog opmerkingen of id.eeën over wat beter zou kunnen in
uw werk, waardoor u prettiger zou werken?
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Wil-t u d.at hieronder toelichten

s3 -58
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Bijlage 1.28
INDIEÑ U HET VORIGE JAAR (L982) GEEN ONGEVAL HEBT GEHAD KUNT U DEZE PAGINA OVERSLAAN

EERSTE OF ENIGE ONGEVAL IN 1982

Wanneer qebeurde het (datum) ?

waar gebeurde het in het bedrijf?

wat was u aan het doen?

wat gebeurde er?

\¡/as er een produkt of gebruiks-
voor\¡¡erp bij betrokken en zo ja
wat?

welk letsel liep u op?

aan wel-k lichaamsdeel?

bent u daarvoor behandeld?

nee

EHBO-behandeling

behandeling door bedrijfsarts

behandeling door huisarts

poliklinische behandeling

ziekenhuisopname

heeft u door dat ongeval moeten verzuimen?

weet nu nog hoelang?

v/aren er nog andere slachtoffers?
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Bijlage 1.29
TNDTEN U HET VORIGE JAÀR (1982) GEEN ONGEVAL HEBT GEHAD KUNT U DEZE PAGINA oVERsLAAN

TI/ùEEDE ONGEVAI IN 1982

Wanneer gebeurde het (datum) ?

waar gebeurde het in het bedrijf?

wat was u aan het doen?

wat gebeurde er?

was er een produkt of gebruiks-
voor\^/erp bij betrokken en zo ja
wat?

welk letsel liep u op?

aan weLk lichaamsdeel?

bent u daarvoor behandeld?

nee

EHBO-behandeling

behandeling door bedrijfsarts

behandeling door huisarts

poliklinische behandeling

ziekenhuisopname

heeft u door dat ongeval moeten verzuimen?

weet nu nog hoelang?

v/aren er nog andere slachtoffers?
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BEDRIJFSNR. :

PERSOON:

DATUU

AÃNVANG OBSERVÀTIE

EIND OBSERVATIE

TAÀKONDERBREKING VAN:

TOT:

UUR

UUR

UUR

UUR

HOOGTE ÌIERKRUIMTE ..... E.

OPEN/GESLqTEN

GROO.IrE ,...,. mz

TOCHT JÀINEE TEI{P. .. ... ..
LUCHTVOCHTIGHEID

PI.AÀTSELIJKE APZUIGING AÀNWEZIG JÀINEE

LENGTE:

TÀÀK:

AÀRD WERKZAÀMHEDEN:
(lasproces, evt. lengte el-ectrode)

FUNKTIE:

ITAAR:

VERPLICBTE PBM:

OVERALL,/STOFJAS

SCHORT

VEII, IG¡TE IDSSCHOENEN

LAÄRZEN

HANDSCHOENEN

SNU ITJE/STOFMÀSKER

VERSELUCIITKÀP/MASKER

PERSLUCHTMÀSKER

OOGBESCHERMING

GEHOORBESCHERMING

HELM

VASTE I,ASKAP

LOSSE LASKAP

LASBRIL

ANDERS, TE WETEN

BUZONDERHEDEN:
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NIET GEBRUIKEN HANDGEREEDSCHÀI

TÀFEL TE VOL

KAPOT GEREEDSCHÀP

DEFEKT !.IÀTERIAÀI

RENNEN

STOEIET\¡

IN DE WEG LOPEN

LOSSE KLEREN

FLÀDDERE¡¡DÊ MOTJWEN

VALLEN GEREEDSCHÀP

VALLEN OVERIGE

GEZICHT ÀPVEGEN MTT POETSLAP

GEZICHT ÀFVEGEN MET POETSLÃP

NIET GEBRUIK AFZUIGING

OP LOPENDE MÀCTIINE STEUNEN

BEVEILIGING UITSCHAKELEN

OVER MÀCHINE REIKEN

ROMI{EL OP T/LOER

RINGEN

SLECHT TILLEN

æOIEN,/SMIJTEN MÀTERIAÀI

ROKEN
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BEDRIJFSNR. :

PERSOON:

DATUM

A.ANVANG OBSERVATIE

EIND OBSERVATIE

TÀÀKONDERBREKING VAN:

TþT:

UUR

UUR

UUR

UUR

HOOGTE WERKRUIMTE ..... EI.

OPEN/GESLOTEN

GROOTTE .,.... m2

TOCHT JÀINEE TEMP. .......
LUCHTVOCHTIGHEID

PLAÀTSELIJKE AFZUIGING ÀÀNWEZIG JAINEE

LENG'IE:

TAÀK:

AÀRD WERKZAÀMHEDEN:
(Ìasproces, evt. lengte electrode)

i.UNKTTE:

IìÀÄR:

VERPI,ICHTE PBM:

OVË]RAI,L/STOFJAS

SCHORT

VE II, IGHEIDSSCHOENEN

LÀARZEN

IIÀNDSCHOENEN

SNTJ ITJE/STOFMÀSKER

VE R S ELUCHTK.A P /I,lASKER

PERSLUCHTMÀSKER

OOGBESCHERMING

GEHOORBESCHERMING

HEI,M

VASTE LÀSKÀP

LO5^SE LASKAP

T,1\SBR I L

ÀNDERS, TE I^JETEN

BIJZONDERHEDEN:

TI
Tr
_l
i_-|
!-----.r

I

l--l

-
i__]

-
L___.,

iì--l,t
[|ll

t__l

1

2

3

4

6

7

I

9

10

11

t2

13

t4

15

GEBRUIK NIET-
VERPLICHTE PBM

I 3 4 I 9 10 11 L2' 13 t4 15'

WAÀRSCHTIWEN

ÀNDER

OPRUIMEN ROMMEL

VAN ANDER

BIJZONDERHEDEN

tÚ
t-.u.
ts
Þq
o
N)

N)



BEDRIJFSNR. :

PERSOON:

DATUM

AANVANG OBSERVÀTIE

EIND OBSERVATIE

TAÄKONDERBREKING VAN:

TOT:

UUR

UUR

UUR

UUR

HOOGTE WERKRUIMTE ..... B.

OPEN/GESLOTEN

GROOÍTE -..... m2

TOCET JAINEE TEMP. . -... ..
LUCHTVOCIITIGHEID

PLAÀTSELIJKE AFZUIGING À.ANWEZIG JAINEE

LENGTE:

TAAK:

ÀÀRD WERKZAÄMHEDEN:
(lasproces, evt. Iengte electrode)

FUNKTIE:

HÀN,R:

VERPLICHTE PBI4:

OVERÀLL/STOFJAS

SCHORT

VE TL IGHEIDSSCHOENEN

LAARZEN

HANDSCHOENEN

SNU ITJE/STOF¡4ÀSKER

VERSELUCHTKAP/MASKER

PERSLUCHTMÃSKER

OOGBESCHERMING

GEHOORBESCTIERMING

HELM

VÀSTE LASKÀP

LOSSE LASKÀP

LASBRIL

ANDERS, TE WETEN

BIJZONDERHEDEN
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BEDRIJFSNR.:

PERSOON:

PB!,!/AFST.

LENGTE:

TAÂK:

À.ARD IIERKZA.AI'IHEDEN :
(lasproces, evt. fengte electrode)
FUNKTIE:

HÀ.AR:

VERPLICHTE PBM:

DATUM

AÀNVANG OBSERVATIE

EIND OBSERVATIE

TAÀXONDERBREKING VÀNl

TOT3

BIJZONDERHEDEN:

UUR

UUR

IJUR

I'UR

IIOOGTE ÍIERKRUIITTE ... . . E.

OPEN/GESLOIEN

GROOTIE ,..... m¡

TOCHT JAINEE TEMP. .......
LUCÊI'\/OCSTIGHEID

PI,AÀTSELIJXE AFZUIGII{G AÀ¡¡WEZIG JAINEE

L = Lassen
s = snijden
SL = Slijpen
N-V.T. = qeen bron

OVERALL/STOFJAS

SCHORT

VE IL IGHEI DSSCHOENEN

LÀÀRZEN

HANDSCHOENEN

SNU ITJE/STOFMlTSKER

VERSELUCHTKÀP/MÀSKER

PERSLUCIITMÀSKER

OOGBESCIIERMING

GEHOORBESCHERM I NG

HELM

VÀSTE LI¡\SKÀP

I,OSSE LASKAP

LASBRIL

ÀNDERS, TE WETEN
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Faktor-analyse kan worden toegepast als men te
tal variabelen die onderling relaties vertonen,
ties niet kunnen worden begrepen in termen van

maken heeft met een aan-

maar waarbij deze rela-
onderlinge beinvloedin-

In dat geval kan men veroñderstellen dat de samenhangen d.oor de werking

-rat-één-ef-ne

zogenaamde faktoren, tot stand komen.

Elkê faktor hangt in meerdere of mindere ¡nate met elk van de gemeten

variabelen samen en is op die wijze verantwoordetijk voor een deel van

de relaties tussen de variabelen onderling. De mate van samenhang tussen
elk van de faktoréR en elk van de variabelen word.t berekend en faktorla-
ding genoemd. Bij elke faktor kan men nagaan welke faktorladingen hoog

zijn (positief of negatief) en de inhoud van de bijbehorend.e variabelen
geeft dan een indruk wat de aard van de faktor moet zijn.




