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VOORVüOORD

Binnen het hoofdonderwerp "l{ens en Arheid" bij het Nederlands Instituut
voor Praeventieve Gezondheidszorg,/TNO, vindt r¡nderzoek plaats dat is
gericht op de bescherming en bevordering van de gezond.heíd van de wer-

kende mens. Een van de doelstellingen daarbij is de preventie van onge-

vallen en gezondheidsschade in de arbeidssj-tuatie.
=Het hevorrleren -van de--arbeids¡¿eì 1 igheid-kan -lrorde¡-onschreverr áj-s lrat-

voorkómen van bepaalde vormen van storingen in mens-machine systemen,

funktionerend in een bepaald organisatorísch kader.

Een dergelijke omschrijving geeft tevens de invalshoeken aan van waaruit
men een bijdrage kan leveren aan de arbeidsveiligheid: vanuit de tech-
niek, vanuit het menselijke gedrag in relatie tot de taak en vanuit de

organisatie.
De aktiviteiten van het NIPG/TNO richten zich met name op de beide laat-
ste aspekten, waarbij vooral de interaktie tussen de mens en het tech-
nisch systeem aandacht krijgt. Daarbij wordt nagegaan op welke wijze
processen en taken het best in overeenstemming kunnen worden gebracht

met de (beperkingen van) menselijke capaciteiten.
Anderzijds wordt onderzocht in hoeverre en hoe, het menselijk gedrag

aangepast kan worclen aan taakeisen.
Een belangrijk aspekt daarbij is de vraag hoe het feitetijk gedrag ten

aanzien van risiko's in het werk tot stand komt: zijn opvattingen en

houdingen ten aanzien van veilig werken vooral van belang of spelen an-

dere faktoren, zoals bijvoorbeeld kenmerken van de taak een doorslaqge-

vende rol bij het veiligheidsgedrag?
Bij beantwoording van deze vraag spelen observaties van het gedrag ten

aanzien van risico's en het verloop van taken een belangrijke ro1.

Dit rapport geeft een voorbeeld van een onderzoek waarin dergelijke ge-

dragsobservaties zijn toeqepast.

Naast een herdruk van het TNO-beleidsruimterapport: "Risicoperceptie en

riskant gedrag in de arbeidssituatiei een onderzoek bij lassers'r, v¡aarÍn

bovengestelde vraag voor de beroepsgroep van ttlassers" aan d.e orde kwam,

bevat het rapport een drietal samenvattende artikelen uit respektieve-
lijk "De Psycholoog" en "De Veiligheid".
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Het eerste artikel beschrijft een toets van de geldigheid van een gang-
bare attitudetheorie voor het voorspellen van gedrag ten aanzien van
risiko' s.

De beide andere artikelen geven enkele praktische resultaten van ond.er

andere lasrookmetíngen en gedragsobservaties, met suggesties voor de
reduktÍe van bepaalde rrsike's en de beverderíng van veiliger gedrag; 

-
De artikelen, die ars bíjlagen zijn opgenomen, bieden de rezers die niet

voor specifieke onderdelen daarvan, basísinformatie daarover.

Naar verr¡¡achting zal in de loop van dit jaar een publikatíe verschijnen
waarin meer uitgebreíd zal worden nagegaan op de verdere ontwikkeling en
mogelijkheden van het type gedragsobservatie en taakanalyse zoals gehan-
teerd in het hier beschreven onderzoek.

Het onderzoek waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan, vond plaats
in samenwerking met het fnstituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstech-
niek/rmo.



INLEIDlNG

Aandacht voor het nenselijk gedrag in :;elatie tot het gebeuren van onge-
f

va11en is zo oud als het denken over de preventie van ongevallen.

Het is met name Heinrich ge$/eest met de beroemde, hoewel nu eerder rrbe-

l. ruchÈe!' Dominotheorie, die het "menselijk fa1en" als belangrijkste oor:
zaak van ongevallen aanh/ees (Heinrich, 1950). Sedertdien heeft de opvat-

ting dat 70t. à 90t v len veroorzaakt wordt door het mense-

Iijk gedrag (er wordt in dit verband het meest gesproken van "falen"),
een lang en hardnekkig leven geleid. Sommigen hangen nog steeds deze

opvatting aan (btijkens uitspraken tijdens het meest recente wereldcon-

gres over de preventie van ongevallen en beroepsziektes (V'lalters,

1983) ) .

De meeste publicisten op het gebied van de veiligheid kijken tegenÌ^roor-

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 t'multicausale kansverschijnselent' (Goud,

L979) , zíen we de opvatting terrein winnen dat het menselijk gedrag ge-

zien moet worden als een "voorwaardelijke" en niet als een t'oorzakelij-

kett faktor. Of mogelijk zou men kunnen spreken van een ttmede-oorzakelij-

ke" faktor. Vùinsemius spreekt in dit verband wel van een t'ongevalsdeter-

minant" (tlinsemius, 1980).

Ondanks deze verschuiving in het denken over het oorzakelijke karakter

van het gedrag van de mens i.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), al wijzen met name de ergonomen

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

gebrekkig aandacht krijgt, waardoor er op dit gebied nog veel winst te

behalen valt (zie o.a. Moraal, 1983).

Mensgerichte aktiviteiten ter preventie van ongevallen zullen blijven
bestaan en mogelijk zelfs toenemen.

Ons beperkend tot het gebied der bedrijfsveiligheid bestaan de pogingen

tot beinvtoeding van het mensetijk gedrag (naast ge- en verboden) uit

t-.
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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. Elke denkbare psychologische techniek is daarbij wel
toegepast: straf, beloning, groepsdruk en verschillende andere manieren
om tot attitude- c.q. gedragsverandering te komen.

4çqe s44te1tha¡gqnd met de nede-Ie¡ die kleven aan gedragsbeï.nvloedingsmíd=

delen als straf en beloning, krijgt vooral de beinvloeding van de atti-
tude ten aanzien van veil-iqheid veel aandacht en is er een wers.,hrrirrinc
te konstateren van vríj globale pogingen om via de attitudebenadering
het gedrag te bei.nvloeden (gebruik uvr persoonlijke beschermingsmidde-
len), naar ed.ukatieve programma's die gerl-cht zijn op de bewustmaking
van specifieke risico's die mensen in hun werk lopen.
Dit alles onder de aanname dat, wanneer mensen zich bewust zijn van de

rísico's die zij 1open, zij hun gedrag hiermee in overeenstemming zullen
brengen.

In diverse onderzoekíngen blijkt echter dat:

- voorlichting en aktj-es niet dan we1 zeer tijdelijk effektief
zíjn (Altman, 1970; Komaki, I97Bi oog voor onze veiligheid,
1980) ;

- grote (inter) individuele verschill-en blijken te bestaan in de

taxaties van gelijke of gelijkwaardige risico's (Güttinger,
1980) ;

- bij mensen met gelijke taxaties van risico's (en zelfs gelijke
intenti-es tot bepaald gedrag t.a.v. risico's) grote verschil--
len in gedrag t.a.v. risicosituaÈies worden gevond.en (Güttin-
9êrr 1980).

Het feit dat gewenste gedragsveranderingen nÍet of maar in beperkte mate

door bei.nvloeding van de risicoperceptie word.en 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. risicots bepaald wordt door geheel andere
determinanten.
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DOELSTELLING EN ACHTERGRONDEN

Doelstelling

Doelstelling van het in dit rapport te beschrÍjven onderzoek \¡vas het
verkrijgen van inzicht in de faktoren die een rol spelen bij de indivi-
duele beoordel-inq en belevinq van risicots in de arbeidssituatie. <ìe

faktoren die een rol spelen bij het gedrag ten aanzien van die risicors,
en de relatie tussen die risicoperceptie en dat gedrag.

Daarbij gaat het niet alleen 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 arbeid.ssituatie.

2.2 Risicoperceptie

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

is verbonden met talrijk beslissingstheoretisch (laboratorium) onderzoek

dat betrekking heeft op kansschattingen en gevolgen van bepaald.e keuzes.

Van redelijk recente datum is b.v. het ond.erzoek van Slovic waaruit
bleek dat mensen meer geneigd zljn zíct:r te verzekeren tegen risico's met

geringe gevolgen maar een vrij grote kans van gebeuren, dan tegen risi-
cots met een kleine kans van optreden maar met grote gevolgen (Slovic,
r_e78) .

Samenhangend met de introduktie van nieuwe technologieën is het risico-
begrip wat meer uit de laboratoriumsfeer gehaald en is door verschil-
lende onderzoekers getracht vast te steÌIen wat de psychologische deter-
minanten zijn van de wijze htaarop mensen risicots beoordelen en beleven
(Stallen en Vlek, 7979¡ Otway, l-980).

In veel van dat ond.erzoek - onder meer gericht op de beleving en beoor-
deling van de toepassing van kernenergie - wordt de koppeling gemaakt

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

Midden, Daamen en Verplanken, l-983).

De verkLaarbare rede van de populariteit van het attitud.emodel van Fish-
bein en A1zen, is de betrekkelijk eenvoudige mogelijkheid tot kwantifi-
cering van attitudes.
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Of, zoals Otway zegí:
I'The Fishbein attitude mod.ef was especiarly attractive to us

because, given the risk perception attitude anarogy, it allows
the measurement of ttrisk perceptiont' as a function of its salient
determinants (beliefs) and the val-ues assigned to their attribu-
tes .... Further it can be calred a model and wriiEtel eE an equê:
tion" (Otway, 1980, pag. 6).

De studie van Stallen en Vl-ek (1979) heeft betrekking op de beoordelinq
en bel-eving van de risico's van allerhande maatschappelijke aktivitei-
teni Otway richte zich op de risico's van nieuwe technologieên (Otway.

1980) en de studies van Meertens en Stal-len (1981), trtidden, Daamen en

verplanken (1983) hebben betrekking op de risicoperceptie van (bepaalde)

vormen van energiewinning.

Hoewel d.e resulÈaten van deze studies niet zonder meer generaliseerbaar
zullen zijn naar ons interesse-objekt - d.e 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 vertrouwdheid met de betreffende risico's;
- de gewenning aan de betreffende risicors;
- de perceptie van de eigen kontroLe of beheersbaarheid van de

risicot s;

- de mate van d.e geschatte georganiseerde beveiriging tegen de

betreffende risico's;
- de mate van vrijwirlígheid van blootstelling aan de risico's;
- de omvang van de gevolgen als er iets misgaat;

- de kansaspekten van de risicots;
- de geschatte noodzakelijkheid, voordelighej_d en

(on)vermijdbaarheid van de risico's;
- de afstand van de gevolgen in de tijd;
- de voorstelbaarheid van de risico'si
- 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) , zegl in zijn "Confessions of a Disil--
Analyst" met betrekking tot het onderzoek dat hij en anderen

dit gebied: . . . . "anything that people have learned to associate

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

Het bovenstaande zou de onderzoeker die er naar streeft te achterhalen

welke faktoren van invl-oed zijn op de wijze waarop mensen risicors in
hun werk beoordelen en beleven, kunnen ontmoedigen. Echter, de perceptie
van maatschappelijke risicors is wel wat anders dan de perceptie van

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

VIek, 1.979) .

Otway meent dat aIleen juist op dit terrein van de puur persoonlijke
beslissingen, er sprake is van risicoperceptie en/of acceptatie.

Zoals eerder gezegd. 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 a1s hoe men de in-
spanning van de direktie ervaart, of men vold.oende veiligheidsopleiding
heeft e.d. (Revelle en Boulton, L982). De resultaten geven echter meer

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

VergeJ-ijkbaar daarmee is het onderzoek van de Rijksuniversiteit Leid.en,

dat er op gericht was een werknemersoordeel te krijgen over het door de

bedrijfsleiding gevoerde veiligheidsbeleid (onderzoeksgroep "Veiligheid
en DuPont, L982) .

Rantanen (L981) noemt op basis van een literatuurstudie, een aantal mo-

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

- bloedige konkrete risicors (ongevallen) worden eerder hraarge-

nomen dan abstrakte risico's (beroepsziekten) ;

- eerdere ervaring met gevolgen van risico's speelt een rol bij
d.e risicoperceptie;
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de mogelijkheid van heÈ individu op eigen initiatief risico's
te beoordelen, bei.nvloedt 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.) liift het van

belang de invloed van deze faktoren op de beleving 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 verkeersveilig-
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 (eüttinger, l_980).

In ander onderzoek betrekt men het begrip "subjektieve verkeersveilig-
heid" vanv¡ege de eigen merites: ttmensen moeten niet alleen veilig zíjn,
maar zich ook veilig voelen" (lrlerkgroep Verkeersveiligheid ttoongebieden,

L974¡ Katteler en Kropman, l-980).

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

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

2.3 Riskant gedrag

ZoaIs in de inleiding (hoofdstuk l-) gezegd., speelt het gedrag van mensen

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

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

Al-s abstrakte definitie van "riskant gedrag" zouden we het volgende wil-
len formuleren: ttriskant gedrag is al het gedrag dat een voorr¡raarde tot
een ongeval in zich houdt'r.



Afhankelijk van de ongeving waarin één en ander zich afspeelt, kan in
feite elk gedrag riskant zijn.
Het zal echter duidelijk zijn dat sommÍge 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
ín zich houden dan wanneer dit met geopende ogen geschiedt.

lrlat zijn de mogelijke determinanÈen van riskant gedrag in de arbeidssi-
tuatie (afgezien van de rÍsicoperceptÍe als potentiële determínant, vraar-

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 zLjn door ze in verband te
brengen met geregistreerde ongevallen (EGKS, L967¡ l{tlstenberg en Roh-

mert, L97L¡ Petersen, 1978). Aanleiding tot dit soort studies is veelal
het zoeken naar een alternatief voor het ongeval als kriterium voor vei-
lígheid omdat het geregistreerde ongeval als een weinig betrouwbaar kri-
terium wordt beschouwd (zie b.v. Andriessen, 1974 en Grlttinger, 1980).

Het probleem met dit soort korrelationeel onderzoek is echter dat het

kriterium waarrnee men bepaalde gedragsmaten wil valideren (nl. het gere-

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

drag in de arbeidssituatie betreft een studie van Andriessen (L974).

Veilig gedrag, door hem geoperationaliseerd in termen van "voorzichtig-
heid" en "veÍligheídsinitiatief'r blijkt Ín belangrijke mate samen te
hangen met de sociale omgeving (waardering door kollega's en chef).
lve komen hier echter bij een probleem dat we ook bij veel attitude-on-
derzoek (zie 52.4) ontmoeten nl. dat het gedrag is gemeten aan de hand

van interviews. Met 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 verschil tussen de mate waarin ouders in een

bepaalde wijk zeÍden hun kinderen Ín het verkeer te begeleiden en de

werkelijk gekonstateerde mate van begeleiding in de betreffende wijk
(Gtlttinger, 1979 en 1980) ) , maar ook situationele invloeden kunnen het

gewenste gedrag bemoeilijken of verhÍnderen.
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Het is denkbaar d.at Andriessen in zijn onderzoek wat door Fishbein en

Ajzen "intenties" vrorden genoemd, heeft gemeten (Fishbein en Ajzen,
l_e7s).

Direkte observaties van gedrag lijken bij dit soort onderzoeken
keur te verdienen al zal (mede afhankelijk van de operationele
ties van riskant gedrag) een zekere mate van subjektiviteit niet

de voor-
defini-
te zijn

uit te sluiten indien een observator gedrag moet skoren.

2.4 Risicoperceptie en riskant gedrag

Risicoperceptie is op te vatten als de attitude ten aanzien van risico,s
(otway, 1980). Attitudes zijn aangeleerde predisposities om op een be-
paalde positieve of negatieve wijze te reageren op een bepaard objekt
(Fishbein en Ajzen, L975). De attitude is vorgens het Fishbein-Ajzen
model als volgt opgebouwd.:

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

- het subjekt waardeert deze kenmerken in positieve of negatieve
zin ("evaluationstt) ¡

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

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

het attitude-objekt. De I'intentie tot bepaal-d gedrag" is echter med.e

afhankelijk van de zogenoemde "normatieve faktort' of "subjektieve norm,'

die staat voor de ror van de sociale omgeving. r'lvat is de mening van

referentiegroepen rn.b.t. het attitude-objekt" ("normative belief") en
tthoeveel waarde hecht het subjekt aan die mening,t ("motivation to com-

ply" ) ?

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

B-I=(AB)V,r1 +SN(WZ)

B is het gedrag; I de intentie tot
gedrag; SN de subjektieve norm en

wichten.

dat ged.ragr Ag de attitude t.a.v. het
Vl, en Vù, zijn empirisch bepaalde ge-
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De attitude kan als volgt worden beschreven:

n
A- = X b. e.ts11l-=l

b staat hier voor de belief strenght: de ven'¡achting dat bepaald gedrag

een bepaald gevolg heeft; e staat voor d.e waardering (positief of nega-

tief) van dat gevolg en n staat voor het aantal gevolgen.

De subjektieve norm wordt beschreven door:

n
SN=Xb.m.ll_I=I

b staat voor het geloof dat bepaalde referentiegroepen bepaald gedrag

verwachteni m is de neiging zich naar die mening te voegen (het belang

van die referentiegroep) en n is het aantal relevante referentiegroepen.

(zie: Fishbein en Ajzen, I9?5, pag. 301 e.v.).

Wat voor aanwijzingen geven bestaande onderzoekingen ons over de moge-

lijke relatj-e tussen risÍcoperceptie (- attitude ten aanzien van risi-
cors) en het gedrag ten aanzíen van risico's?

Meertens en Stallen (1981) beperkten zich in hun onderzoek Èot de atti-
tude ten aanzien van kernenergie, zonder het gedrag te witlen voorspel-
len.
Midden, Daamen en Verplanken (1982) vinden met name voor kernenergie dat
intenties (b.v. denonstreren 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 (L974) is geen

overt gedrag gemeten maar verbaal gedrag ("heeft u weleens gedemon-

streerdtt). De vraag is of dit ttgenoemde gedragl niet eerder tot d,e "in-
tenties" moet r^rorden gerekend.

Voor wat betreft de resultaten van de studie van Andriessen (7974) die
overigens uitgaat van een andere psychologische theorie om het gedrag te
voorspellen, is dezelfde vraag te stellen: 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 straten 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, 1980). Rothengatter (l-983). vindt
bij zijn onderzoek op het gebied van verkeersedukatie aanvankelijk geen

relatie tussen attitude en intentie enerzijds en gedrag anderzijds
(voormetrng experLmentel-e en controlegroep). Bij ouders die daadwerke-

lijk betrokken raken bij edukatieve programmals (experimentele groep)

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

intentie en de daadwerkeJ-ijke aktiviteiten. Op grond hiervan uit Rothen-
gatter het vermoeden dat het gedrag van invloed is op intentie en atti-
tude i.p.v. andersom. ook in dit onderzoek betrof de gedragsmeting "ge-
rapporteerd. gedrag", waardoor de door ons geopperde suggestie dat dit
gerapporteerde gedrag nogelijk meer verband houdt met 'rintenties" dan

met "overt" gedrag, op losse schroeven komt te staan, gezien de resul-ta-
ten bij de voormetíng 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 valhe]m bij motorrijders m.b.v. een mul-
tiple regressie-analyse, goed te voorspellen was 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 zrn minst een opmerke-

lijk resultaat gezien o.a. de bevindingen van Andriessen (L974) en de

opvattingen in de praktijk dat (m.n. onveilig) gedrag, zoal-s het
(niet-) gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, vooral door
groepsdruk, etc. wordt gereguleerd.

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

het ged,rag 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, zíj het kort, ingegaan op mogelijke de-
terminanten van risicoperceptie en riskant gedrag in de arbeidssituatie.
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Niet (of nauwelijks) zijn daarbij aan de orde gekomen achtergrondfakto-
ren betreffende het individu en de kontext waarbinnen zíjn gedrag

plaatsvindt. Ons richtend op de arbeidssituatie doelen we op:

- persoonskenmerken

- taakkenmerken;

- kenmerken van de materiêle taakomgeving (fysiek, fysisch, che-
misch);

- kenmerken van de sociale omgeving (organisatiekenmerken, ko1-
lega's e. d. ) .

Veel over de relatie tussen bovengenoemde faktoren en risicoperceptie en

riskant gedrag is niet bekend. In de bedrijfsveiligheídsliteratuur is
wel redelijk wat ond.erzoek te vinden waarin naar relaties is gezocht

tussen dit soort achtergrond.kenmerken en (geregistreerde) bedrijfsonge-
vallen. Het nadeel is dat geregistreerde ongevallen een hoogst dubieus
kriterium zijn voor de veiligheidsprestatie.

Ad persoonskenmerken

Stallen en Vlek (f979) vonden dat geslacht en beroep samenhangen met

bepaalde dimensies van risicoperceptie.
Politieke voorkeuren blijken in de studie van Midden, Daamen en Verplan-
ken (1983) een rol te spelen bij de beleving en beoord.eling van energie-
risicots. Voor wat het gedrag ten aanzien van risico's betreft, vindt
Andriessen (r974) een zwakke rel-atie tussen (gerapporteerd! ) ged.rag en

psychologische variabelen als faalangst en fatalisme.
Veel onderzoek is bekend naar de relatie tussen persoonlijkheidskenmer-
ken en ongevallen (o.a. AdeLstein, 1952; EGKS , 1967 (2) ¡ Shaw & Sichel,
I97l¡ Boyle, 1980). Vrijwel al- het onderzoek op dit gebied richt zich op

de beruchte taccident-pronenesst (een begrip geintroduceerd door Green-

wood en V'Ioods, 191-9). Van intelJ-igentie tot alkoholisme, van neuroticis-
me tot reaktietijd' elke denkbare psychologische variabele is we1 in
verband gebracht met ongevallen.

Gl-obaal zijn de publikaties in drie groepen in te delen: 1) zij die een

relatie tussen een of andere psychologische variabele en ongevallen aan-

tonen; 2) zij die een dergelijke relatie niet vinden; 3) zíj die het
accident-proneness koncept bekritiseren omdat a) ongevallen een slecht
kriterium zíjn¡ b) onvoldoende rekening wordt gehouden met de expositie
en taakbelasting; c) de gehanteerde statistische technieken diskutabel
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zijn. Koornstra (1978) vat het als
makers, hooguit pechvogels.

De enige konklusie naar aanleiding
persoonskenmerken en ongevallen die
ren en mensen met minder ervaring
vaker bij ongevallen zijn betrokken

volgt samen: er zijn geen brokken-

van het onderzoek op het gebied van

getrokken kan worden, is dat jonge-
(hetgeen veelal samengaat) relatief
(zie bijv. Pokorny e.a., 1983) .

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 konkl-usies vaak bemoeilijkt word.en

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

Een van de weinige studies waarin d.eze beide laatste gegevens weL bekend

waren brengt de taakorganisatie (dienstroosters) in verband met ongeval-
len (Pokorny e.a., 1983). Of en hoe kenmerken van de taak van invloed
zijn op d.e perceptie van risico's en het gedrag t.a.v. risicors is ech-
ter niet bekend.

Ad de materiële taakomgeving

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

door 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 17oC en 23oC te liggen.
Hoewel er veel pubrikaties zijn met adviezen als: geen rommer op de

werkplek' geen beveiligingsmaatregeJ-en uitschakelen en verd.er een stroom
van technische publikaties over beveiligíngsnaatregelen zijn er weinig
publikaties die ingaan op de relatie: kenrnerken van de werkplek - onge-

valIen. (Deze relatie is momenteel onderwerp van studie bij het NIpG/

Wat als onveilige handeling wordt beschouwd, wordt nfet beschreven.
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TNO). Er zj-ln enkele onderzoeken die ergonomische aspekten van machines

in verband brengen met ongevallen (EGKS, L967 (1) ).
Daarnaast zijn er publikaties waarin (niet-getoetste) veronderstellingen
worden geuit dat bepaalde werkomstandigheden (bijv. tawaai) psychisch
belastend en daarom ongevalspredisponerend zouden zijn. (DaÈ lawaai in
ieder geval als ronveilig' moet worden beschouwd omdat het kan leiden
tot gehoorsschade is duidelijk).

Ad de sociale Èaakomgeving

Organisatie. In een aantal studies wordt de wijze van management en het
a19ehe1e bedrijfsklimaat in relatie gebracht met de veiligheid (Davis e

Stahl , 1964¡ Zohar, 1980) . In een studie van de Rijksuniversiteit Leiden
komt in deze een aspekt aan de orde dat beschouwd kan worden als een

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

voren dat dit beleid door de werknemers als psychisch drukkend en betut-
telend werd ervaren (Onderzoeksgroep "Veiligheid en Dupontr', 1_982) . ûie

noemen dit voorbeeld sl-echts om aan te geven dat de wijze van management

van invloed kan zijn op bepaalde aspekten van de risicoperceptie in de

arbeidssítuatie en (daarmee) mogelijk op het gedrag t.a.v. risicots.
Direkte chef en kollega's. Het mogelijk belang van referentiegroepen
kwam aI aan de orde bij d.e bespreking van het attitudemodel van Físhbein
en Ajzen (1975) waarin de meningen en het belang van referentiegroepen
mede bepalend worden geacht voor de intenties t.a.v. bepaard ged.rag en

daarmee voor het gedrag zelf.
De rol van de sociale omgeving (kollega's/chefs) in relatie tot veirig-
heidsgedrag komt in meerder publikaties aan de orde (o.a. EGKS, 1967¡

Andriessen, L974).

Groepsnormen, groepscohesie, pressie, ziln 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
52.4 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 motorrijders.
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2.6 Samenvatting

Risicoperceptie opvattend als de attitude ten aanzien van risico's, kun-
nen de belangrijkste aspekÈen en de rel-atie met het gedrag t.a.v. risi-
co's, als volgt schematj-sch worden gepresenteerd.

Schema 1. Samenhang der variabel-en conform het model van Fishbein en
Ajzen, 1-975

ACH TERGRONDKENMERKEN

i TAAKKENMERKEN I WERKPLEKKENMERKEN

RISICOPERCEPTIE

:
| | .orm.ti.r. neninqen (war | |

I I vindt de referentieqr".p I I11.,""",11
I I ..tiroti" t-à.v- refe- I I

ll renttesroepen llr#l

attitude
risico's

ten
n

(T

i=1

aanzaen van

b, e.)al

su-bjektieve norn
n(t b. m.)

,,LI

intenties m.b.t. ge-
drag t,a.v. risico's

gerapporteerd gedrag
ten aanzien van risi-
co's

GEDRAG TEN AANZIEN VAN RISICOIS

Zoals ook uit de tekst viel op te merken is een groep achtergrondfakto-
ren - sociale omgevingsinvloeden - in analogie met het Fishbein-Ajzen-
Model binnen de I'normatieve faktor'1 gebracht.

rn de navolgende hoofdstukken zullen de resul-taten van een ondeïzoek
naar de risicoperceptie en het gedrag ten aanzien van risico's bij een

bepaalde beroepsgroep aan de orde komen. Hoewel daarbij aandacht za]-

worden besteed aan het attitude-gedragsmodel van Fishbein en Ajzen
(7975) 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 d.e beoordeling en

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

preventie van ongevallen en gezondheidsschade in de praktijk.
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RISICOPERCEPTIE EN RISKANT GEDRAG BTJ LASSERS

3.L Inleiding

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat er nogal wat faktoren potenti-
eel van invloed kunnen zijn op de wijze hraarop mensen risico's in hun

werk beoordelen en bereven en op hun gedrag ten aanzien van die risi-
cots.
In verband hiermee en om onderzoekstechnische redenen werden een aantal
randvoorv¡aarden met betrekking tot het onderzoek geformuleerd:

- het onderzoek zou het liefst binnen êên bedrijf dienen plaats
te vinden (konstanthouding van d.e invloed van organisatieken-
merken);

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

- de taken van de betreffende beoefenaren van het beroep zouden

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

ziln¡ de voorkeur ging daarbij uit naar beroepen c.q. taken

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

- de taak zou plaatsgebonden moeten zijn, dit n.n. om heel prak-
tische gronden (de gedragsobservaties, \^raarover Later) ;

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

Besl-oten werd het onderzoek uit te voeren bij de beroepsgroep 'l_assers' .

De veelsoortigheid van risicots waaraan deze groep is blootgesteld vorm-

de de basis voor deze keuze: naast de min of meerrgebruikelijketonge-
vallenrisicots (waarbij kan worden aangetekend dat deze voor werknemers

in de metaalsektor vrij hoog zijn (CBS, L982)), zijn. lassers blootge-
stel-d aan toxische (lasrook)- en fysische risico's (straling, Iawaai,
hitte) .
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Het streven het onderzoek uit te voeren bij een groep rassers met onge-

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

bedrijven met een voldoende groot aantal lassers die ongeveer dezelfde
(plaatsgebonden) taak verrichten.
Uiteindelijk verleenden drie metaal-bedrijven hun medewerking *: één mid-
delgroot bedrijf met vijf lassers, een groot bedrijf (onderdeel 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

lassers in het onderzoek betrokken.

Uiteraard betekent dit dat niet alleen de faktor 'organisatie-kenmerkenr
niet konstant is, maar ook dat er taakverschillen tussen de lassers
zijn. Eên van die verschillen betreft bijvoorbeeld het toegepaste las-
proces **.

Mede gezien het relatief geringe aantal lassers betekent dit een beper-
king van de generaliseerbaarheid van de resultaten. hte komen daar bij de

betreffende paragraaf op terug.

3.2 Opzet en werkwijze

3.2.7 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 gezíen worden als een afgeleide doelstelling. In voornaamste

instantie ging het in het onderzoek om het vinden van invloed.sfaktoren
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 de oplossing

*
In totaal werden 17 beclrijven benadert voor deelnane aan het onderzoek. Argumenten o¡n

niet aan het onderzoek mee te doen: onderzoeks¡noeheid, slechte ervarfngen met ander
onderzoek, ekonomische notleven (o.a. verlles aan produktle).

**
17 relektrodenr-lassers (elektrisch booglassen net afsmeltende beklecle elektroden), 22

tMIG/MAGt-lassers (elektrÍsch booglassen ¡net afsmeltende elektrode en Argon en/of CO^ als
schermgas) en 7 ITIG|-lassers (elektrisch booglassen met nlet-afsmeltende elektrode 3n
toevoegdraad, Argon schermgas).
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van specifieke problemen van de aan het onderzoek deelnemende bedrijven.
Op dit laatste - een vorm van service als dank voor de bereidheid tot
deelname aan het onderzoek - zaI in dit rapport niet worden ingegaan

De resultaten van de bedrijfsspecifieke deelonderzoeken zijn aan de be-

treffende bedrijven gerapporteerd (Güttinger o v.d. Wal,1983 a,b,c;
Güttinger e.a., 1983).

In de navolgende paragrafen

zoeken ter beantwoording van

zal worden ingegaan op de drie deelonder-

de vraag naar de determinanten van risico-
perceptie en riskant gedrag, te weten:

- gedragsobservatie

- expositiemetingen

- interviews.

3.2.2 Gedragsobservaties

3.2.2 .L Inleiding

lfat is'veilig gedrag', wat is'onveilig gedrag'? A1s abstrakte defini-
tie van'riskant gedrag' is in 92.3 gesproken van'al dat gedrag dat een

voorwaarde tot een onqeval in zich houdtt. Maar, zoals gezegd, in feite
kan elk gedrag riskant zijn, afhankelijk van de kontekst \^raarin 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

zijn¡
- het kriterium gedrag moet betrouwbaar kunnen worden gemeten;

- operationele definities van riskant gedrag moeten een zekere

validiteit hebben.

Voor v¡at betreft de l-aatste twee aspekten (betrouwbaarheid en val-idi-
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 vínden op het gebied van verkeersonder-
zoek. In een aantal West-Europese landen zijn zogenoemde konfl-iktobser-
vatietechnieken ontwikkeld, waarmee men op basís van geobserveerde kon-

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

van de verkeers(on)veiligheid. (Voor een overzicht, zie b.v. Güttinger,
1980, of Kraay, 1983).

Vrijwel a1 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. Validíteitsonder-
zoek bfijft echter problematisch gezien de geringe betrouwbaarheid en

stabiliteit van het kriterium: geregistreerde ongevallen.

Het lijkt dan ook in eerste instantie raadzaam bij het kiezen van opera-
tionele definities van riskant gedrag in de arbeidssituatie, 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 rtevreden te
zi)n' 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) Petersenrs rSafety sampling' (Petersen, 7978)

Petersen, die zich in Amerika zeer intensief met bedrijfsveiligheids-
problemen heeft bezig gehouden, ontwikkelde een checklist voor de obser-
vatie van riskanÈe ged.ragingen. Het betreft een lijst variêrend van goed

en eenduidig observeerbare gedragsaspekten (het niet gebruiken van per-
soonlijke beschermingsmiddelen, het over draaiende machines reiken e.¿1.)

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) Komakirs rpositive samplingr (Komaki e.a., LgTg)

rn principe komt Komaki's 'positive samplingr neer op precies het tegen-
gestelde van wat Petersen doet: niet datgene noteren dat a1s negatief
beoordeeld moet worden, maar het observeren van normale, d..w.z. juiste
hand,elswijzen i.v.m. de taak.
Belangrijke voordelen: door het juiste ged.rag op de voorgrond. te stellen
(in dit geval'veilig ged.rag') heeft men niet alleen een maat voor de

veiligheidsprestatie, maar d.e 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 zin om èn peter-
sens's èn Komakits observatietechnieke toe te passen. lfel heeft het zin
aandacht te besteden aan rextra veilig gedrag'. rn dit verband kan ge-
noemd worden:

- het gebruik van niet-verplichte persoonlijke beschermingsmid-
delen;

- het opruimen van materiaal of rommel van anderen;

- het waarschuwen van anderen voor onveilige situaties of ris-
kant gedrag.

C) Winsemiusr taakanalyse (lfinsemius, 1,969 en lriinsemius z. j.)
Op grond van uitgebreide anal-yses van taken en de bestudering van het
verloop van taken waarbij ongevallen waren gebeurd., noemt lrlinsemius een

aantal taakelementen die zich lijken te lenen voor systematische obser-
vaties en die een voorv¡aarde voor ongevallen in zich houden. Deze ele-
menten zijn ' overbruggingent, rcatachresent en lafkortingen'.

- )uerby,uggingen

Bij veel taken moeten wisselend diverse instrumenten worden gebruikt. De

Winter (1969) geeft a1s voorbeel-d een taak waarbij een gat moet worden
geboord en vervolgens een schroef in het gat moet worden gedraaid. Boren
en schroeven wisselen 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'sterkt zijn (dicht bij de hand houden) of
t zwak I (verd.er weg l-eggen) .

Bij veel ongevallen ziet Winsemius 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 - voorbeeld: t'een lasser
is flenzen aan een pijp aan het lassen. Na één flens te hebben gelast
bikt hij de slak \,reg met de bikhamer die hij vervolgens op zijn lastafel
vrak voor zich legt. Bij het keren van de pijp orn de volgende frens te
Iassen stoot hij de bikhamer van de tafe1, probeert deze op te vangen en

verwond zich daarbij aan de punt van de 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 houclen en

niet el-ke zwakke overbrugging is vrij van risicors. Daarom is door ons
een onderscheid gemaakt tussen slechte en goede, zwakke en sterke over-
bruggingen waarbij - om een d,uidelijk kriterium te hebben -'goed'is
gedefinieerd afs'het betreffende gereedschap,/instrument wordt gedepo-
neerd op de daarvoor bedoelde c.q. gekonstrueerde plek (een kfem, een

kist, een kast, een speciaal tafeltje, etc.)'.
- Cataehxesen

Deze term, door !ùinsemius ontleend aan de taalwetenschap, staat voor een

improvísatorísch herstel van een gestoord taakverloop daÈ men kan om-

schrijven ars: het oneigenrijk gebruik van gereedschap. Het, omdat men

nieÈ geanticipeerd had op een dergelijke gebeurtenis aangezien die geen

wezenlijk onderdeel vormde van de taak maar zictr, 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 i-nstrument min-
der geêigend is voor de taak is de catachrese sterker. r.v.m. de gewens-

te kwantificeerbaarheid van riskant gedrag rijst hier de vraag naar
eventuele rweegfaktorent voor verschillende catachrese-sterktes en de

vergelijkbaarheid van verschillende catachreses.
vooruitlopend op een later te noemen pirotstudie (Güttinger, 1991), kan

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

- Afkortingen
Niet noodzakerijk een gevolg van een gestoord taakverloop zijn rafkor-

tingen'. Het niet uit- of afzetten van een machine na gebruik, is daar
een voorbeeld van.

Gezien het verschil van invalshoek en de zekere rexpert kennisrachter
deze technieken werd gekozen voor deze technieken als uitgangspunt voor
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de gedragsobservaties. Met betrekking tot de checklist van Petersen
(1978) werd één onderscheid gemaakt: het gebruik van persoonlijke be-

schermingsmiddelen:

D) Persoonlijke beschermj-ngsmiddelen

om twee redenen werd het (niet) gebruik van (verplichte) persoonlijke
beschermingsmiddelen als een apart aspekt van 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 zr¡lare belasting
van observatoren;

- een meer principiêIe reden¡ persoonlijke beschermingsmiddelen

zijn meest bedoeld als 'secundaire preventiemiddelen': ze die-
nen de drager te beschermen tegen de gevolgen van ongevallen*

Daarnaast, tot slot, werd nog een ander aspekt in de observaties betrok-
ken nl. rde afstand tot het agens'.

E) Afstand tot het agens

Enkele malen is reeds qezegd dat elk gedrag risico's in zich kan houden,

afhankelijk van de situatie waarbinnen dat ged.rag plaatsvindt.
Voor de boekhouder is het van geringe importantie hoe dicht hij met zijn
neus over de boeken zit gebogen (en zelfs dit is niet geheel juistr orn-

dat een bepaalde werkhouding aanleiding kan zijn tot bepaalde 1ichame-

lijke klachten, in casu locomotorísche klachten). In arbeidssituaties
waarbij sprake is van het omgaan met, of het vríjkomen 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 besloten ook het aspekt
rafstand tot het agens' d..w.z. de afstand van het hoofd tot de bron van

toxische verontreiniging, in het observatie-instrumentaríum op te nemen.

*
O¡l deze regel zÍjn natuurlijk uitzonderingen, die overigens

sfeer van de preventie tegen toxische en fysische risicors.
overwegend ligqen in cle



-23-

3.2.2.3 Pilotstudy

o¡n een aantal van de aan observatietechnieken te stetrlen randvoorwaarden
te testen, is een korte pilotstudy uitgevoerd waarbij het bovenge-
schetste observatie-instrumentarium is gehanteerd in een arbeidssituatie
waarin sprake was van zowel ongevallen- als toxische risico's (Gättin-
9êt t 1981) .

De belangrijkste vraagstelling in dat onderzoek(je) betrof: de frekwen-
tie van de kriteriumgedragingen (en daarmee: de noodzakelijke tijrlsduur
van observaties), de praktische hanteerbaarheid van het instrumentarj-um
en eventuele observator-invloeden.
Uit de laatste opmerking kan worden afgeleid dat er sprake r^ras van plan-
nen voor direkte observaÈie van de kriÈeriungedragingen. Een overzicht
van de nogelijkheden c.q. r^renselijkheden van bepaalde vormen van regís-
tratie van overt gedrag is o.a. te vinden in: Güttinger (l_9go), 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 qet zich meebrengt (d.w.z.
geen aI dan niet verdekte film- of videoregistratie). Kort samengevat

kwamen de konklusies van de pilotstudy neer op het volgende:

- de gekozen werkwijze - direkte openrijke observaties - blijkt
in de praktijk geen problemen op te leveren, hetgeen in over-
eenstemming is met eerdere eigen ervaringen (Güttinger rg74l
L976, 7979) en ervaringen van o.a. Komaki e.a. (L979);

- met de gehanteerde technieken kan in kort tijdsbestek voldoen-
de informatj-e worden verkregen ter beoordeling van individuele
verschillen in riskant gedrag;

- met betrekking tot ongevallenrisicors vras de, met behulp van

verschillende technieken verkregen informatie eensluidend; met

betrekking tot de toxische risico's komplementair;

- voor zover kan worden nagegaan (de observaties van rde afstand
tot het agenst werden in deze pilotstudy tr^ree 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 aIIe 'accident-pronenessr-onderzoekingen die in
navolging van Greenwood en Woods (1919) hebben plaatsgevonden, richt
zich op het feit dat zelden of nooit goede expositiegegevens in de on-
derzoeken worden betrokken.

Een van d.e weinige onderzoeken waarin men goede expositiegegevens kon
hanteren, betreft de studie van Pokorny e.a. (1983) naar verkeersonge-
valLen bij buschauffeurs, waarin de onderzoekers konden beschikken over
het aantal verreden kilometers per buschauffeur.
rn ons onderzoek werden twee vormen van expositie belangrijk geacht:

a) de expositie aan toxische rísico's;
b) de expositie aan ongevallenrisico's.

Ad a) expositie aan toxische risico's
Om de expositie aan toxische risicors te kunnen meten is het mogelijk
door mid.del van tpersonal samplingt in de ademzone van werknemers 1ucht-
monsters te verzamelen waarvan de koncentratie van deeltjesvormige ver-
ontreiniging (en van bepaalde gasvormige verontreiniging) kan worden

bepaald. op deze 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 de exposities van de betrokkenen verge-
lijkbaar zi1n.
Echter, tijdsduur zegt niet alles: de één werkt wat snerler, een ander
neemt meer pauzes.

Een van de te hanteren observatietechnieken - gebaseerd op de taakanaly-
se van lvinsemius (1969) - biedt de mogelijkheid een wat nauwkeuriger
beeld te krijgen van de expositie: het totaal aanta|overbruggingen'
per tijdseenheid., zegL iets over het aantal handelingen 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:

a) achtergrondfaktoren (leeftijd, burgelijke staat, ervaring,
bedrijfskenmerken etc. ) ;

b) veiligheid (leeft veiligheid, r^rat is 'veiligheid', gevaar

etc.);
c) evaluatie van veiligheidsmaatregelen;
d) gepercipieerde inspanning beleidvoerders ten aanzien van vei-

ligheid;
e) gepercipieerde eigen verantwoordelijkheíd met betrekking tot

de veiligheid;
f) ervaren mogelijkheid tot beheersing van veiligheid;
S) ervaren houding collega's/chefs;
h) relaties ploeg/chefs;

i) emoties;

Ten behoeve van d.e toetsing van het attitudemodel:
j) evaluaties (van 'beliefs');
k) belief strenght;
1) gepercipieerde opvattingen referentiegroepen;
n) motivatie t.a.v. referentiegroepeni
n) gedragsintenties;
o) gerapporteerd gedrag.

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

vragenlijst ten behoeve van het "Periodiek Onderzoek Funktioneren" (2.g.
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 arbeidsomstand.igheden vast te leggen (Dijkstra e.a., 19Bi-). Themars

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

Elk thema wordt behancleld aan de hand van meerdere vragen.
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p) ziektegedrag;

S) nerveuze klachten;
r) waardering eigen werk;

s) inspanning;

t) organisatie van het werk;

u) leiding en kollegars;
v)

w)

fysieke werkomstandigheden ;

waardering werkkring.

(In bijlage l- 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. rn bedrijf B werkten de 24

fassers op 4 afdelingen (6 lassers per afdering). rn bedrijf c waren de

Iassers verdeeld over t\^/ee afdelingen (resp. 11 en 6 l_assers) .

Observaties

Elke lasser werd tijdens de ochtend en tijdens de middag ged.urende 4 x

15 minuten geobserveerd (totaal I x 15 minuten):

- l-5 minuten "positive samplingtt waarbij aangegeven werd: het
aantal minuten van het kwartier dat een niet-verpl_icht 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 i.v.m. veiligheid.

- 15 minuten werden de erementen uit de taakanalyse van vüinse-

mius (1969) geobserveerd, waarbij het aantal overbruggingen
(verdeeld over de kategorieên t'goed,/sterkt'r "s1echt,/sterk,',
"goed/zwak", t'slecht/zwak"), het aantal afkortingen (met om-

schrijving) en het aantal- catachresen (met o$schrijving) \¡¡er-

den vastgelegd.

- 15 minuten werd het (niet-¡ gebruik van verprichte persoonrijke
beschermingsmiddelen geobserveerd. Dit werd gekombineerd met

de observaties van t'afstand tot agenstt (afstand hoofd tot het
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te lassen (te snijden of slijpen) werkstuk). Dit gebeurde door
middel van "time-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.

l-5 minuten werd er geobserveerd met petersens checklist voor
"safety sampling"

(Zie voor de observatieformulieren bijlage 2).

De technieken zijn 's ochtends en 's middags en bij al_le lassers in de-
zelfde volgorde gehanteerd.

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

techniek Q, etc.). (fndien het werk werd onderbroken werden ook de ob-
servaties gestopt. steeds werden de 15 minuten per onderdeel volge-
maakt. )

De overige tijd werd deels gebruikt om schijnobservaties te verrichten
bij de lassers die de dag daarop geobserveerd zouden worden, om een ze-
kere gewenning aan de aanwezigheid van de observator te creëren.
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 werd.en 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 tasproces,
toevoegdraad en (eventueel) de samenstelling van de elektrode. De be-
langrijkste gassen die kunnen vrijkomen zíjn stikstofdioxide (No^),

stikstofmonoxide (NO) , ozon (O:) en koolmonoxid.e (CO) .

Tijdens het onderzoek zíjn in de ademzone van de werknemers luchtmon-
sters verzameld (personal sampling) waarin de koncentratie van deeltjes-
vormige verontreiniging en van stikstofdioxide is bepaald. In sommige

gevallen is varÍ de verzamelde stofmonsters het gehalte aan relevante
metalen bepaald.
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Daarnaast zijn op een aantal vaste meetplaatsen luchtmonsters verzamel-d

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 stikstofmonoxide en ozon.
Alle betrokken lassers werden ged,urende twee werkdagen bemonsterd door
midder van personal sampling. (Tijdens de Èweede meetdag werden de ob-
servaties verricht. )

De monsterperiode bedroeg steeds twee maal drie uur; éên periode 's och-
tends en éên's middags. Daartoe droêgen de werknemers een koppelriem,
v¡aaraan twee luchtpompjes werden bevestigd. Deze pompjes worden door een

Ni-Cd batterij aangedreven en kunnen gedurende d.e hele tijd worden mee-

gedragen. (Merk en type DuPont Constant Flow Sampler Model p2500 en p22

met een aangezogen vorume van 2 liter per min.) Eén pompje - voor de

deeltjesvormige verontreiniging - werd door midd.el 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. lvanneer de lasser een l-as-

helm droeg, werd hem verzocht een speciare lasherm te dragen, waar aan

de binnenzijde een filterhouder en een houder voor NOr-adsorbens v¡aren

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

Van al-Ie verzamelde stofmonsters werd de hoeveelheid verzameld stof be-
paald door weging van de filters voor en na de monsterneming. Uit het
verschil volgt de massa van het verzamelde stof. Deling door het doorge-
zoger^ volume lucht levert de gemiddelde stofkoncentratie die wordt uit-
gedrukt in mg per m3 lucht.
Aangezien de lasrookmetingen bedoeld zijn om een indikatie te geven van

de expositie zullen we de wi)ze van analyse van de gassen en metalen en

de resultaten daarvan, buiten beschouwing laten (uiteraard. is hier wel
over gerapporteerd naar de deelnemende bed.rijven (Güttinger en v.d. V,Ial ,

1983 a, bt cì Gùttinger e.a., 1983) .

Als aanvulling op deze metingen werd aan het eind van iedere monsterpe-
riode van drie uur voor iedere bemonsterde werknemer een hraarnemings-

lijst ingevuÌd, waarop werd, genoteerd:



_29_

merk' type en aantal verbruikte elektroden en de diameter van

d.e verbruikte elektroden c.g. lasdraad;
de ingestelde stroomsterkte;
de totale lengte van de uitgevoerde l_assen.

Op grond van deze gegevens werd de inschakelduur (perçeryEage van de

werktijd dat er effektief gelast werd) geschat.

De lasrookexpositie-metingen en de analyses werden verricht door med.e-

werkers van het fnstituut voor Milieuhygiêne en Gezondheidstechniek TNO.

Interviews
Nadat alle metingen en observaties in een bedrijf hadden plaatsgevonden
werd bij de betrokken l-assers de vragenlijst afgenomen. In twee gevallen
geschiedd.e dit - bij matig Nederlands sprekende spanjaarden - met behulp
van een tolk. De duur van de afname van de vragenlijst was t1l uur.

Introduktie van het onderzoek

Het onderzoek werd door de onderzoeker zelf bij de deelnemend.e lassers
gei.ntroduceerd. Daarbij werd de werking van d.e t,personal samprers" toe-
gelicht. Verteld werd. dat de onderzoeker enkele malen zou komen kijken
om te zien hoe de taak van lasser verloopt. Benadrukt werd dat de onder-
zoeker zelf geen enkel verstand van lassen had en de kwaliteit van het
werk niet kon beoordelen. Tevens werd gezegd dat er geen enkere 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 de resultaten van de metingen - voor de lassers 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 zovet de gegaran-
deerde anonimiteit niet in het geding zou komen.
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RESULTATEN

4.r Inleiding

Zoars in hoofdstuk 3 ar is g€EqgqiE ¡et uiteinderijke onderzoek niet
geheel conform de oorspronkelijke gedachten uitgevoerd (beperkter aantal-
l-assers, verdeeld over meerdere bedrijven).
Met name het relatief kleine aantal lassers (461 betekent een beperking
voor wat betreft nogelijke analyses. Het impliceert ook de nodige voor-
zichtigheid m.b.t. de generaliseerbaarheid van de resultaten.
Daarnaast dient 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 d.at de bedrij-
ven die deelname aan het ond.erzoek weigerden rslechte' arbeidsomstandig-
heden zouden kennen, is het in ieder geval duiilelijk 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 sfot van deze inleiding: op de resultaten van vragen, metingen of
observaties die specifieke bedrijfsdoeleinden diend,en, zal- niet worden

ingegaan. Deze resultaten zijn wel aan de betreffende bedrijven gerap-
porteerd (Güttinger en v.d. VtaI , 1-983â, b, c; Güttinger e.a., 1983).

4.2 Risicoperceptie

4.2.7 Interviews

zijn mensen zich bewust van de risico'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 de veiligheid in of van uhr werk?") en over de gevaren (',zijn er
gevaren aan ur,r7 werk verbonden?t').
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Dat de veiligheid rleeft'bij de onderzochte groep lassers zou kunnen

blijken uit het feit dat 94t^ er op z'n minst 'soms' aan denkt (60t denkt

'vaak' over de veiligheid van het werk). Het begrip 'veiligheid' lijkt
echter ook wat abstrakt. Gevraagd naar "\.¡aar men dan aan denkt", geeft
éên derde van de ondervraagden een vrij vaag antwoord (o.a.: ttaan de

veiligheid van mezelf en anderen").

Tabel 1. V'Iaarmee wordt tveiligheid' geassocieerd?

denkt aan veiligheid

vaak

totaal
inhoud Le antwoord

toxisch-fysische risico' s
ongevallenrisico t s
zeer algemeen antwoord

1

9
5

(7*¡
(60*)
(33t)

s (18?)
14 (sor)
9 (322)

(14å)
( s3t)
(3s*¡

6
23
t4

totaal l-s (100r) 28 (100*) 43 (100r)

X2=t,O6!,ð,f=2,p).05

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

vallenrisico's. Blijkt uit de literatuur over d.e risico's waaraan las-
sers zijn blootgesteld m.n. een bezorgheid over de gevolgen van de expo-

sitie aan toxische (fasrook) en fysische (straling) risico's op langere
termijn (o.a. Begas,1980; Eichhorn e.a.,1980, press & Florianr 1983),

zelf denken de lassers in eerste instantie aan korte termijn risicots.
Er is wat dat betreft geen verschil tussen diegenene die zeggen slechts
"soms" aan de veiligheid 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 risico's.

Tabel 2. Aantal- genoemde risicots

denkt aan veiligheid totaal-
noemt meerdere risicot s soms vaak

la
nee

2 (13r)
13 (878)

13 (46r)
1s (54?)

1s ( 3sr)
28 (65r)

1s (100%) 28 (r_00*) 43 (100r)totaal

x2 4,70, df r, p .05



-32-

Op de vraag: "zíjn er gevaren aan uw werk

lassers) positief.
In zoverre is er een verschil tussen de

heid" dat er t gevraagd naar de gevaren

sische risicots worden genoemd en dat er
genoemd.

verbonden?r', antwoorde 72t (33

begrippen "gevaartt en "veilig-
in het werk, meer toxisch-fy-
vaker meerdere risicors worden

Met andere woorden: het l-aatste duidt erop dat het begrip gevaar konkre-
ter is dan het begrip veiligheid.

Tabel 3. Inhoud risico's genoemd bij "veiligheid" en ,,gevaren,'

inhoud 1e antwoord "veiligheid" ttgevaart' totaal-

toxisch-fysische risico' s
ongevallenrisico t s
zeer algemeen antwoord

6 (r4z)
23 (s3r)
1-4 (33r)

L2 (36r)
t7 (s2r)
4 (1,22)

18 (242)
40 (5:*¡
l_8 (242)

totaal 43 (100r) 33 (100%) 16 (101r)

Tabel 4.

XZ = 7169, ð.f = 2, p < .05

Aantal genoemde risicots bij "veiligheid', resp. "gevaart'

noemt meerdere risi-co's "veiligheid" t'grevaartt totaal

la
nee

1s (3sE)
28 (6sr)

22 (6tz)
r_r_ ( 33* )

37 (49å)
3e (sr-8)

totaal 43 (100å) 33 ( 1_00r) 76 (1_00r)

X2 = 7,54, d.f = 1. p < .05

Mede door het relatief geringe aantal lassers dat in het ond.erzoek is
betrokken ontbreekt de rnogetijkheid d.m.v. geavanceerde statistische
technieken de dimensies van risicoperceptie te traceren. Toch kan we1

enig inzicht hierin worden verkregen n.I. door in te gaan op d.e konkrete
antwoorden op de open vragen ("waar denkt u aan bij veiligheid?r,, "\^relke
gevaren zíjn er in uw werk"?).
In het totaal werden door d.e respondenten op deze vragen 88 ongevallen-
risico's genoemd en 49 toxisch-fysische risico,s.
Het meest frekwent genoemde ongevallenrisico was 'rsplinters in het oog/
oogletsel door slijpen" (372), gevolgd door ongevallen bij het hijsen/
takel-en (9t¡. Bij de toxisch-fysische risico's die werden genoemd ston-
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den de lasogen (een betrekkelijk onschul-dige, zich snelherstellende ont-
steking van het hoornvlies: kerato-konjunktivitis) bovenaan (25 = 51t) .

Hoewel cijfers over de frekwentie van vóôrkomen van dit type ongeval
c.q. beroepsziekte bij lassers ontbreken (de CBS-statistieken over be-
drijfsongevallen en beroepsziekten worden niet gespecifj-ceerd 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.

wat betreft "ernst" (omvang van de négatieve gevorgen) zijn het betrek-
kelijk onschuldige fenomenen.

Anders gezegd: ervaring met en het kansaspekt van bepaalde risico's in
de werksituatie (hetgeen met elkaar zaI samenhangen), spelen kennelijk
een ro1 in relatie tot de beleving van veiligheid van en çlevaren in het
werk.

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

lijkheid en vrijheid tot eigen beheersing van de veiligheid in het werk.

Uit een faktoranalyse* van de antwoord.en op deze zeven vragen (gescoord

op S-puntsschalen) tijkt er één faktor aan ten grondslag te liggen.

Ta-bel 5. Ervaren beheersbaarheid van risico's; faktorladingen

1. de veiligheidsmaatregelen in dit bedrijf zijn dusdanig dat
een ongevaf of gezondheidsschade vrijwel uitgesloten is .13

2. ongevallen zijn meestal het gevolg van een menselijke fout .50
3. ik heb mijn eigen veiligheid op rnijn werk in d.e hand 

-.644. ongelukken zíjn nooit hel-emaal te voorkomen -.03
5. ik heb de keuze tussen meer of mind.er veilig werken .58
6. de direktie vindt produktie belangrijker dan veiligheid 

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

Naarmate men meer inspanning van de bedrijfsleiding ervaart met betrek-
king tot de bedrijfsveiligheid, legt men een grotere verantwoordelijk-
heid en mogelijkheid bij zichzeLf voor In¡at betreft de beheersing van de

risico's in het werk.

Voor een toelichting: zie bijlage 3.



-34-

Met betrekking tot de "vrijwilligheid van bl-ootstelling aan risico's",
een faktor die wel in verband wordt gebracht met risicoperceptie, zijn
in het onderhavige onderzoek geen vragen gesteld. Dít zou sl-echts zin
hebben als de respondenten vrij zíjn zic}r aan de betreffende risico's te
onttrekken. vooralsnog lijkt de aanname gewettigd dat bij de huidige
arbeidsmarkt er voor werknemers weinig keuzemogeJ-ijkheid is en dat der-
halve de expositie aan risico's in het werk a1s onvrijwilligheid noet
worden beschouwd. (Bij de oorspronkelijke beroepskeuze, kan men stellen,
is vrijwirrig gekozen voor de bij het beroep behorende risico's. Men

dient 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 ttveiligheid van het v¡erk" en "gevaren in het lrrerk" worden

d,oor lassers - een beroepsgroep die duidelijk aan een aantal ongevallen-
en toxisch-fysische risico's is blootgesteld - vooral geassocieerd met

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

de op langere termijn. Het begrip "gevaar" 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 (l/3) van de antwoorden op d.e vraag v/aaraan men denkt, blijft nog

vaag.

De risico's die het meest genoemd worden (wat betreft ongeval-len: splin-
ters in het oog bij slijpen; wat betreft toxisch-fysische risico,s: ras-
ogen) betreffen frekwent voorkomende risico's met relatief geringe ge-
volgen. Kansschattingen en direkte eigen ervaring spelen kennetijk een

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

ro1 bij de beleving van de risico's (stallen en vlekI LgTg), bij ,'ver-

trouwde" risicors betrekt men kennelijk het 'tkansaspektrr in de overhre-
gingen.

De ervaren mogelijkheid en noodzakelijkheid tot de eig.en 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.
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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 noodzakelijkheid zeLt de

veiligheid in het werk te beheersen, pararrel roopt met de gepercipi-
eerde inspanningen van andere in deze, is een belangrijk gegeven. Hoewel

het niet nieuw is dat een aktief veiligheidsbel-eid op zich een bijdrage
levert aan de bedrijfsveiligheid, kan uit het bovenstaande een additio-
neel gunstig effekt worden gedestilleerd: een aktief veiligheidsbeleid
lijkt te leiden tot een bewustzijn van de eigen invLoed op de veiligheid
en een bereidheid tot hand.elen in d.eze.

4.3 Riskant gedrag

4.3. t_ Observatiegegevens

In het navolgende zaI worden ingegaan op d.e 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 observatieperíode dat niet-verplichte
persoonlijke beschermingsmidd.elen 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 geobserveerd.e een kollega waarschuwde

i.v.m. de veiligheid.
lVat betreft de l-aatste twee aspekten: deze werd.en nauwelijks waargeno-
men. In de totale observatieperiod.e voor dit soort observaties van 23

uur (gesommeerd voor alle lassers over d.e eerste en tweede observatie-
periode), werd slechts 2 minuten h¡aargenomen dat een lasser andermans

materiaal of rommel opruimde en in het totaal werden 10 waarschuwingen
gekonstateerd.
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Tabel 6. Gebruik niet verplichte PBM

minuten gebruik
le observatie-

periode
2e observatie-

periode

x*
S

l_3,35
L2,O7

13,L7
LL,77

schil 1e - 2e periode 0,17; z** = -.08; p > .05

stabiliteit r = 0,86¡ p < .00L

Wat het gebruik van niet-verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen

betreft, zíen \¡¡e dat gemiddeld één middel gebruikt werd gedurende de

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

waar in de eerste observatie geen of weL gebruik van (soms meerdere)

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

dags hetzelfde te kunnen worden vastgesteld.

Overbrugginqen

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

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

= gemiddeld per persoon
standaardafwijking

Wilcoxon natchecl-pairs signed-ranks test.

*_
x

s=
**
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Tabel 7. Negatieve, sterke overbruggingen

percentage slechte
overbruggingen van
het totaal der sterke
overbruggingen

1e observatie-
periode

2e observatie-
periode

i 1,4,72 L6,72
4,5O r4,o3

verschil Le - 2e periode -2rOO¡z=-.53;p>.05

stabiLiteit r:0,49¡ p < .001

Met betrekking tot slechte, zwakke overbruggingen kan hetzelfde worden

gekonstateerd.

Tabel 8. Negatieve zwakke overbruggingen

percentage slechte
overbruggingen van
het totaal der zwakke
overbruggingen

l-e observatie-
periode

2e observatie-
periode

i
S

14,20
26,9L

14,72
26,49

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

stabiliteit r = 0148¡ p < .001-

Het totaal der slechte overbruggi-ngen wordt gegevens in tabel 9.

Tabel 9. Negatieve overbruggingen

percentage slechÈe
overbruggingen van
het totaal der
overbruggingen

le observatie-
periode

2e observatie-
periode

i
s

L4 t52
L5,45

]-6,r7
74,57

verschil 1e - 2e periode -1165i z = -1.01-t p > .05

stabiliteit 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 10. Overbruggingen

aantal overbruggingen
per observatieperiode

1e observatie-
periode

2e observatie-
periode

x
S

L8,22
9,55

20,L2
1l_, gg

verschil- 1e - 2e periode -l-,90i z=-.62¡ p>.05

stabiliteit 0.54; .001

Afkortingen
Het aantal geobserveerde taakafkortingen blijkt 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 l-e periode en 35 taakafkortingen tijdens de 2e periode geobser-
veerd).

Tabel 1l-. Taakafkortingen

aantal afkortingen per
observatieperiode

le observatie-
periode

2e observatie-
periode

x
s

O,54
0,98

O,76
1,08

verschif 1e - 2e periode -O,22ì z = -1.30r 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 d.e ene lasser vaker taakstoornissen voorkomen dan bij een ander
die bovendien ook nog systematisch d.m.v. níet-geëigend materj-aal worden

verholpen, ligt niet voor de hand.)
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Tal¡el 12. Catachresen

aantal catachresen
per observatieperiode

1e observatie-
periode

2e observatie-
periode

x
S

O,74
1,50

I,46
2,92

I verschil 1-e - 2e periode Oi12¡ z 
-1-.50; 

[> .05

stabiliteit r=0101;p>.05

Safety sampling

Bij de verwerking van deze gedragsobservaties is een onderscheid gemaakt

tussen handelingen die in verband kunnen staan met toxisch-fysische ri-
sico's (b.v. het afvegen van het gezicht met de werkhandschoen of poets-
1tp) en handelingen die verband kunnen houden met ongevallenrisicors.

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

aantal handelingen
per observatieperiode

l-e observatie-
periode

2e observatie-
periode

X

S

3,13
5 r76

4,33
6, 30

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

stabiliteit r = 0187¡ p < .001

tabel- !4. Safety sampling, ongevallenrisico's

aantal handelingen
per observatieperiode

1e observatie-
periode

2e observatie-
periode

x
S

7,22
8r56

8,96
9,74

verschil 7e - 2e periode -L,74iz=-l .71-¡p>.05

stabil-iteit r = 0,47¡ p < .001-

De toename in riskant ged.rag ten aanzien van toxisch-fysische risico,s
over de dag is signifikant; de toename in riskant gedrag ten aanzien van

ongevarlenrisico'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 komt vrij weinig voor dat de door de bedrijven verplichte persoon-

lijke beschermingsmiddelen (in al-le bedrijven h¡aren d.ezelfde persoon-
Iijke beschermingsmiddelen verplicht) niet worden gebruikt.

Tabel 15. lliet gebruiken Van PBM

aantal minuten dat PBM

niet gebruikt werden
1e observatie-

periode
2e observatie-

periode

x
S

1,00
I,78

I,9i
4,IO

verschil \e - 2e periode -0,91 i z = -1-.51r p > .05

stabiliteit o,42¡

Afstand. tot agens

De gemiddelde afstand van het hoofd tot d.e bron van toxische verontrei-
niging (die overigens voor een deel bepaald wordt door het toegepaste
lasproces, we komen daar later op terug) wordt gegeven in tabel 16.

Tabel- 16. Afstand tot agens

.01

afstand tot agens
in cm

1e observatie-
periode

2e observatie-
periode

X

s
39,11
13,18

37 ,41,
1],75

verschil 1e - 2e periode I,7O¡z--I .2I¡p>.05

stabiliteit r=0,80;p<.001

4.3.2 Samenvatting en diskussie

Voor alle gedragsindikatoren zien we in de tweede observatieperiode een

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

- uit veiligheidsoogpunt - minder gev¡enst gedrag.

opvallend is - op één verwachte uitzond.ering na - de grote stabiliteit
in het geobserveerd.e gedrag: dat wil zeggen dat <1e geobserveerde l-assers
in de 2e observatieperiode hetzelfde gedrag vertoonden als in de 1e ob-
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servatieperiode. Voor sommige indikatoren is dat in wat sterkere mate

het geval (b.v. het gebruik van niet-verplichte persoonlijke bescher-
ningsmiddel-en) dan voor andere (b.v. taakafkortingen)..
Alleen bij de de "catachresen" (het improvisatorisch herstel van taak-
storingen m.b.v. niet daarvoor geëigend gereedschap of materiaal) ont-
breekt een dergelijke stabil-iteit.

Vat men de vergelijking van de verschil-Iende gedragsobservaties tussen
de l-e 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 slot dient te worden vermeld dat somrnige gedragingen zich slechts
zeer incidenteer voordoen. Enerzijds betrefÈ dat gedrag als het waar-
schuwen en herpen van anderen, anderzijds gaat het om gedragingen als
taakafkortingen, catachresen en het niet gebruiken van verplichte per-
soonli j ke beschermingsmiddelen.

4.4 Attitudemodel- van Fishbein en Ajzen

4.4.1, Attitudes, subjektieve normen en intenties

fs gedrag ten aanzien van risicots of de mate waarin men "veiligt'werkt,
te voorspellen aan de hand van de aÈtitude ten aanzien van veilig \^rer-

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 "bel-iefstrength": hoe zeker is de ondervraagde dat het betref-
fende aspekt samenhangt met veilig vrerken ("veil-ig werken bete-
kent het naleven van regels en voorschriften");
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de "motivatie t.a.v. referentiegroepent' (in dit geval: I'hoe pret-
tig c.q. onprettig vindt men de waardering van kollegars en

chef st') i

"de veronderstelling dat bepaald gedrag door de referentiegroep
op prijs wordt gesteld'r ("veilig werken wordt gewaardeerd door

mijn kollega's") ;

"gedragsintenties". Bij dit laatsÈe werd een onderscheid gemaakt

tussen "werkelijke" intenties (b.v. "ik probeer de persoonlijke
beschermingsmid.delen te gebruiken ook al belemmeren ze me in mijn
hrerk") en "gerapporteerd gedrag" (b.v. "ik waarschuw mijn kolle-
ga's als ze onveilig werkenrr). Dit om na te gaan of de door and.e-

ren gevonden relaties tussen intenties en gedrag al dan niet
voornamelijk 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 de attitude-
skore berekend (,1, b-e,). In navolging van Meertens en Stallen (1981)

r=I l_ a
werden de evaluaties geskoord op een bipolaire (5-punts) schaal en de

"beliefstrength" op een unipolaire schaal (en niet zoal-s bij Fishbein en

Ajzen eveneens op een bipolaire schaal, aangezien het bij de "belief-
strength" in feit om een kansschatting gaat).
Op soortgelijke wrjze werden de skores op de onder c en d genoemde vra-
gen gekombineerd tot een "subjektieve normskore" f.l. ¡.m.).

l_=.t I A'
De "intentieskore" en "gerapporteerd gedragskore" zijn de somskores van

de skores op de betreffende vragen (unipolaire S-puntschaten).

Tabel 17. Gemiddelden en spreiding der skores

x mogelijke range

attitude
subjektieve norm
intenties
gerapporteerd gedrag

20,000
7 ,9L3

11 ,630
19,848

I,623
5,379
r,g7o
3,333

-40*
0*

+3
+5

+64
+16
+15
+25

* Voor een aantal itens verviel de negatieve kant van de schaal (het leek b.v. onwaar-
lijk dat iemand het gebeuren van ongevallen t'erg prettigrr zou vinden). Bij de vragen
naar waardering door kollegats en chefs gebeurde hetzelfde: er is vanuit gegaan dat
niemand die waardering vervelend of zelfs erg vervelend zou vinden.
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In tabel 18 worden de korrelaties tussen de betreffende (son) skores ge-

geven.

Tabel 18. Interkorrelatiematrix, attitude, subjektieve norm, intenties

l_. attitude

subiektieve norm

l_

.o4
(p

(p

(p
4.

intenties

gerapporteerd gedrag

> .05)
.29
<.05)
.28
<.05)

.28
(p < .05)

.44
1p < .001_)

l_

.69
(p < .001)

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

tenties en gerapporteerd gedrag hetgeen doet vermoeden dat gerapporteerd

gedrag zeer verv/ant is met intenties. De wat sterkere samenhang van ge-

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

ciale wensel i j heidkomponent.

Hoewel de attitudeskore korreleert met zowel intenties als gerapporteerd.

gedrag (als men de laatste twee sommeert tot één I'intentieskore" 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-
klaard. De samenhang tussen de subjektieve norm en gerapporteerd gedrag

is nog het sterkst (in overeenstemming met de bevindingen van And.ries-

sen, I974).

In het beschreven attitudemodel wordt echter veronderstel-d dat intenties
voorspelbaar zi)n op grond van de som van de (gewogen) attitudeskores en

subjektieve 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. Ot277 en 0,272).

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

d.iktie 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 voorspel-d door Èoevoeging van de attitude-
skore aan de subjektieve normskore in een multiple regressie: R = .52
(b-gewichten resp. 0,301 en 0,418).

om de onderliggende struktuur van de attitude te begrijpen is een fak-
toranalyse uitgevoerd op zoweL de evaLuatievariabelen a1s de belief
strength-varia-belen (na weglating van de variabelen die zeer scheef ver-
deeld waren).

Een twee-faktoroplossing (na varimax-rotatie) geeft een vrij zwakke struk-
tuur te zien bij de evaluatievariabelen (totaal gedekte variantie z 262) .

Tabel 19. Faktoranalyse evaluaties; faktorLadingen

rr

De eerste faktor lijkt het meest betrekking te hebben op een aantal ver-
onderstelde voorwaarden tot veilig r^¡erken die men zelf in de hand heeft
(eigen werkvoorbereiding, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

en improviseren: de ej-gen beheersbaarheid). De tweede faktor wordt
hoofdzakelijk bepaald door'rwerkvertraging".

Tabel 20. FaktoranaÌyse "belief strength"; faktorladingen

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

0, 11
o,07
O r49
o ,4g
0,60
0r01

O r32
O r52
O,29
o,29

-O,14
O ,37

II

- veilig werken betekent het nal-even van regels
en voorschriften

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

li j ke beschermingsmiddelen
- veilig werken is een kwestie van je werk voorbereíden

o r34 0r 1g
0r 10 0,69
0,65 -0,11
o,4o 0,24
0,75 0,26
o r24 O 169

0r30
o t49

O rL2
o ,22
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De eerste faktor (die 2Lg van de variantie dekt)

voon^¡aarden voor en gevolgen van veilig werken. De

variantie) zou men een soort "anti-veiligheid."
werken leidt maar tot vertraging en de mening dat

veiligheid wordt bereikt.

is een mengeÌíng van

2e faktor (15t van de

kunnen noemen: veilig
dankzij "improviserent'

4.4.2 Relatie tussen attitudes, sub-iektieve normen, intenties en qedraq

V'fat is de relatie tussen attitudes, subjektieve normen, intenties (en

gerapporteerd gedrag) enerzijds en de geobserveerde gedragingen der Las-

sers anderzijds?

Strikt genomen, volgens het Fishbein-Ajzen-mode1 zouden de intenties
samen moeten hangen met de verschillende gedragsvariabelen.

In een stapsgewijze multiple regressie-analyse zijn alle vier de varia-
belen (attitude, subjektieve norm, intentie en gerapporteerd gedrag) als
prediktorvariabelen ingevoerd. met de verschillende gedragsvariabelen

(totaalskores, hele dag) als afhankelijken.

positive samplingskore (gebruik niet-verplichte persoonlijke be-

schermi-ngsmiddelen). Deze variabele vertoont geen samenhang van be-

tekenis met de onafhankefijke variabelen. De hoogste korrelatie is
er met "intenties" (r = .I7, p > .05). De andere prediktorvariabelen

leveren geen signifikante bijdrage. De maximaal bereikte multiple
korrelaties (alle prediktorvariabel-en ingevoerd) bedraagt: R = .29.

negatieve PBM-skore. Er is een negatieve samenhang met de "subjek-
tieve norm", r = -.27, p < .05 (dat wil zeggen: hoe hoger de subjek-

tieve norm, hoe beter het gebruik van de verplichte persoonlijke
beschermingsmiddelen). De andere prediktorvariabelen leveren geen

signifikant hogere korrelatie. (Maximale multiple korrelatie: R =

.33) .

negatieve sterke overbruggingsskore. De sterkste sa¡nenhang 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 rrattitude" Levert een signifikante bijdrage aan de prediktie: R =
.39 (ß-gewichten resp.: -O,3O2 en -0,237). De vier onafhankelijke
variabelen tesamen geven een multiple korrelatie van R = .44.

negatieve zwakke overbruggingsskore. Deze vertoont weinig samenhang

met de verschillende variabelen. De sterkste sanenhang js er [Let òL
"attitude" (r = -.23, p > .05). De t'subjekti-eve norm" Ievert nog een

Iichte bijdrage (R = .30; fl-gewichten resp. -O,22O en -0,196). De

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

totale negatieve overbruggingsskore. De sterkste samenhang is er met

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

zegL zich te gedragen, des te minder slechte overbruggingen ziln
er). De andere variabelen en met name de "attitude" dragen bij tot
een duidelijk hogere multiple korrelatie: "gerapporteerd gedrag +

attitude" : R = .46 (B-gewichten: -Ot3L2 en -0,262)¡ "gerapporteerd
gedrag + attitude + subjektieve norm: ft = .52 (S-gewichten: -O,l87l
-O,287 en -01270) en alle vier prediktorvariabelen: R =
wichten: -O1279, -Or30l-, -0 1268 en 0r140).

s3 (ß-9e-

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

menhang met de t'intenties": 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 (maximal-e f = .2O met

alle vier de prediktorvariabelen).

catachreseskore. Deze skore vertoont evenmin een samenhang rnet de

onafhankelijke variabelen (maxirnale R = .25).

toxisch-fysische safety samplingskore. Ook deze gedragsvariabele

vertoont nauwelijks samenhang met de prediktorvariabelen (maximale R

= .19) .

ongevallen safety samplingsore. Een signifikante samenhang is er met
t'gerapporteerd gedragtt: r = -.26, p < .05 (hoe veiliger men 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 t'afstand. tot het agens" tenslotte korreleert het sterkst met "in-
tenties": r = .29, p <.05. "Gerapporteerd gedragttlevert nog een

redelijke bijdrage aan de prediktie: R = .35 ($-gewichten resP.:

O,482 en -0 ,2'79) . De maximale nultiple korrelatie (met alle predik-

torvariabelen) bedraagt: R = .39.

4.4.3 Samenvatting 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 $¡erken.

Hoewel er (signifikante) korrelaties worden gevonden tussen de "atti-
tude" en "subjektieve norm" enerzijds en "intenties" enttgerapporteerd

gedrag" (door veel onderzoekers in de plaats gesteld voor overt gedrag),

anderzijds zijn de korrelaties niet al te hoog. Tussen "intenties" en

"gerapporteerd gedrag" is een sterk verband. Dit bevestigt ons vermoeden

(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
normrr: R = .52 (278 verklaarde variantie) , waarbij aangetekend dient te

worden dat het met name de "subjektieve norm" (getaxeerde meningen van

referentiegroepen en de motívatie 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 de attitudes, subjektieve normen, intenties en ge-

rapporteerde gedragingen enerzijds en het geobserveerd,e gedrag ander-

zijds, is overwegend betrekkelijk gering.

Hoewel er enkele signifikante korrelaties zijn tussen (één van) de pre-

diktorvariabel-en en bepaalde gedragsskores, zLjn deze overwegend vrij
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1aag. Sl-echts het aantal (sl-echte) ',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 vermoeden dat dergelijke verbanden mogelijk vrij zwak zouden
zijn was mede-uitgangspunt voor deze studie. He!-!an zljn dat de door
ons gehanteerde kriterium-ged.ragingen (die zoals eerder werd. gekonsÈa-

Èeerd wel betrouwbaar gemeten werden), niet vaLide zijn d.w.z. nj_et wer-
kelijk iets zeggen over riskantheid. lfe hebben ons, zoals in hoofdstuk 3

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

validiteit lijkt vooralsnog niet nogelijk.
Het kan ook zijn dat andere faktoren dan attitudes een rolspelen bij het
geobserveerde ged.rag. op dit l-aatste zal in het navolgende worden inge-
gaan.

4.5 Risicoperceptie en riskant gedrag: achtergrondfaktoren

4.5.1 Inleiding

Voor een aantal achtergrondfaktoren is nagegaan of er een samenhang be-
staat met de attitudes' subjektieve normen, gedragsintenties en d.e ver-
schillende resultaten van de gedragsobservaties.
Het betrof de volgende aspekten:

- het bedrijf
- taakkenmerken:

. taakinhoud

. soort lasproces

. solitair vs groepstaak

- demografische kenmerken:

. Ieeftijd

. 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 "bed.rijf") is d.m.v. een X2-

toets nagegaan of er verschillen waren in de verdeling der afhankelijke
variabelen. În enkele gevallen zijn die afhankelijke variabelen d.aartoe

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

verdeeld (op basis van het 3ler66-percentiel grens). Bij d.e bespreking

van de resultaten beperken we ons tot de signifikante samenhangen.

4.5.2 Achtergrondfaktoren

4.5 .2 .r Attitudes

Met geen van de bovengenoemde achtergrondfaktoren kon de attitude in
verband worden gebracht. Voor de X2-toetsen waren de attitudeskores ge-

dichotomiseerd in "lagre" attitudeskore (O-27, n = 24) en "hogett skores

(21-en>,n=221 .

Er bestonden echter çteen verschillen per bedrijf of voor de verschil-
lende aspekten van de taak, noch voor demografische kenmerken of werk-

en ongevallenverleden.

4.5.2.2 Subjektieve normen

De subjektieve norm blijkt een samenhang te vertonen met twee achter-
grondkenmerken: een taakvariabele en een demografische variabele. Na

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

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

bij de lassers-samenstellers*

*
Het onderscheld rtlasser" en ttlasser-samenstellertr benrst op het feit ctat de eerste groep

zich vrijwel ultsluitend bezig houdt met lassen. Bij de tweede groep vormt het lassen een

onderdeel van de werkzaamheden, die verder bestaan uit: aftekenen, richten, snijden, etc.
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Tabel 2l-. Subjektieve norm en taakinhoud

subjektieve norm Iassers Iassers-samenstellers totaal

laag
hoog

(62+¡
(38r)

23
23

5

L2
(2sz¡
(71-t)

(sor)
(sor)

18
11

totaal 1-7 (1008) 29 (100*) 46 (100*)

X2 = 4,57i d,f = 1; p < .05

ne korrelatie Luss€nJl=€€J+¿jdLen --ser¡bþk+i"eve-nererH"s-we-l:-i-swaar

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 kollegars
en chefts en meent men die door veilig werken te kunnen winnen, (Er zijn
overigens geen signifikante verschillen in leeftijdsverdeling tussen
lassers en l-assers-samenstellersz Xz = 3,08 of df = 1, 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 verschillen tussen bedrij-
ven. De 17 "pure" Iassers zijn afkomstig uit een bedrijf. Statistisch is
er geen signifikant verschil te zien tussen de bedrijven wat betreft
mensen met een "lagere" en t'hogeret'subjektieve norm (X2 = 5.25, d,f = 2,
p > .05). Voegen we de twee bedríjven met uitsluitend lasserssamenstel-
lers bij elkaar dan ontstaat een pì-aatje identiek aan tabel 21.
(De leeftijdsverdeling echter verschilt niet tussen het bedrijf rnet uit-
sluitend lassers en de bedrijven met lassers-samenstellers, noch indien
die laatste bedrijven afzonderlijk worden beschouwdz X2 = 3.84, d.f = 2,
p>.o5,nochIi/anneerzewordengesommeerd:x2=3lO8ofdf=I|p>
.0s).

4.5.2.3 Intenties en gerapporteerd gedrag

Met geen van de achtergrondvariabelen werd een samenhang gekonstateerd.
Noch wanneer de intenti-es en het gerapporteerde gedrag afzonderijk wer-
den beschouwd, noch wanneer ze werden gesommeerd.
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Positive sampling (gebruik onverplichte
mingsmiddelen)

persoonlijke bescher-

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

Tabel 22. Lasproces en posilive g4mpling

Iasproces totaal
positive sampling electrode MIG/MAG TIG

laag (o-29)
hoos (¿ 30)

25
23

7

0
9

13
9
I

(s3%)
(47T^)

(41%)
(5ot¡

(1008)
(ot ¡

(s4t)
(46t)

totaal 17 (1oo%) 22 (1oor) 7 (r-00r) 46 (1003)

X2=7,51,df=2tp<.05

Op zích is het gekonstateerde verschil, veroorzaakt door het feit dat

TIc-lassers minder gebruik maken van niet-voorgeschreven beschermings-

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

zaI zijn extra beschermende kleding of b.v. een snuitje (stofmasker) te

dragen. Dit wordt versterkÈ door het feit dat de hrarmte-ontwikkeling

(stralingswarmte) bij dit proces hoger is dan bij de beide andere las-
processen, waardoor men extra beschermingsmiddelen eerder als hinderlijk
zal- ervaren.

Hoewel de verdefing lage-hoge positive samplingskores tussen de bedrij-
ven niet verschilde (X2 = o,29r df = 2, P > .05), is er in zoverre van

een bedrijfseffekt sprake, dat d,e TlG-Iassers voornamelijk in êén van de

drie bedrijven werkte.

4.5.2.5 Overbruggingen

Tussen de "slechte" sterke overbruggingen

faktoren bestaat geen samenhang.

De "slechte" zwakke overbruggingen hangen

tijd (r = .26, p < .05) en ook kan er een

den gekonstateerd.

en de diverse achtergrond-

licht samen met de leef-
samenhang met de taak wor-
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zwakke overbruggingen en taakinhoud

zwakke overbruggingen

taakinhoud

lassers lassers-samenstellers
totaal

laag
hoog

1"4 (82r)
3 (188)

1r_ (38% )

18 (622',)
2s (s4¿)
21- (46r)

totaal- r7 (r_00r) 29 (100r) 46 (100r)

X2 = gr52, ð.f = 1, p < .01

Bij lassers-samenstell-ers komt het vaker voor dat gereedschap, dat tij-
detijk 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 all-en uit één bedrijf afkomstig zijn kun-
nen er ook verschilren worden verwacht tussen de bedrijven.

Tabel 24. Sl-echte zwakke overbruggingen per bedrijf

bedrij f totaal
zwakke overbruggingen

Ìaag
hoog

2r. (40a)
3 (60r)

9 (38%)
15 (6Zz¡

14 (82r)
3 (r-88)

25 (s4r)
2r (462)

totaal ( 1o0r) 24 (100%) 1,7 (100%) 46 (r-00%)

X¿=8r53rdf=2,p<.05

Toch lijkt het verschil voornamel-ijk 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 zídn meebrengen (wer 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 zar groter zi)n indien men die machine tien keer per
tijdseenheid nodig heeft, dan wanneer dat slechts één keer het gevat is.

*
In gevallen waar de

Variance toegepast on

ver¡vachte frekwenties < 5, is de Kruskal-warlis one-way Ànarysis of
te kÍjken of de m.b.v. de X2-toets gevonden verschillen reêel zijn.
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Het totaal aan "slechtett zwakke en sterke overbruggíngen verschilt
niet per bedrijf, taakaspekten, demografische kenmerken of ervaring.
VÍeI 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 ind.ien lassers en lassers-samenstellers worden ver-
geleken:

Tabel 25. Expositie en taakinhoud

taakinhoud. totaal

totaal- aantal overbruggingen lassers
l-assers-

samenstellers

o-29
30-44
45en>

11 (6sr)
s (39r)
1 (6s)

s (178)
10 (3så)
t4 (48?)

r_6 ( 3sr )

r_s (33*)
r.s (33r)

totaal L7 (100r) 29 (100r) 46 (101%)

X2:IZr93rdf=2¡P<.01

Samenhangend met het feit dat de lassers uit één bedrijf afkomstig v¡aren

vinden we hier een verschil tussen de bedrijven:

Tabel 26. Expositie en bedrijf

bedrij f totaal
totaal aantal overbruggingen

o-29
30-44
45en>

(0t)
(o*¡

(100r)

( 2l-* )
(422)
(37r)

( 3st)
(33t)
( 33r)

0
0
5

L6
L5
l_5

l_1

5

1

5

l_0

9

totaal 5 (1008) 24 (1008) L7 (100r) 46 (100%)

X2 = 20160, df = 4t p < .OOl-

Het is echter aannemelijker dat het verschil in aantal overbruggingen

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

is op leeftijdsverschillen tussen lassers en lassers-samenstellers) zou

kunnen wijzen op een verschil in werkwijze tussen jongere en oudere las-
sers en lassers-samenstellers.
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Er zijn geen verschillen
treft de frekwentie van

samenstellers, noch is er
ervaring.
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tussen bedrijven en taakaspekten voor wat

taakafkortingen bij de onderzochte l_assers

een samenhang met demografische variabel_en

be-

en

of

4.5.2.7 Catachresen

Ook bij de sporadisch voorkomende

lassers in de drie bedrijven en er
met andere achtergrondvariabelen.

catechresen is geen verschil tussen de

zijn evenmin samenhangen te ontdekken

gedragingen ten aanzien

bij de lassers.

4.5.2 .8 Saf ety samp]ing

lassers-samenstellers werden meer riskante
toxisch-fysische risico's gekonstateerd dan

Bij
van

labeL 21. Safety sampling, toxisch-fysische risico's en taakinhoud

taakinhoud. totaal
aantal risico-
verhogende handelingen lassers

lassers-
samenstel-lers

laag
hoog

13 (77 z)
4 (39*)

13 (4sr)
L6 (55*¡

26
20

(s7r)
(4:z¡

totaaL L7 (r_00%) 29 (r_00r) 46 (r_00r)

X2 = 4,37, d,f = 1, p < .05

Het verschil tussen de bedrijven, dat we ook hier verwachten aangezien
de lassers alleen binnen één bedrijf werkten, is net niet signifikant
(X2 = 5,gIt df. = 2r 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 "slecht tirlen" tot deze groep risicots is gerekend. De lassers
\^¡erkten allen aan grote objekten die eenvoudig niet getild konden wor-
den. De lassers-samenstelLers werkten veelal aan in principe te tillen
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objekten (hoewel veelal het gebruik van een takel gewenst was). M.a.w.

de lassers hadden geen ttkans" tot slecht tiIlen, de lassers-samenstel-
lers wel (en maakten ttgebruiktt van die kans) .

Vlat betreft het ongevallenrisicors verhogend gedrag werden geen samen-

haqge¡ ¡e! eçhlergro4dyeriabelen gekonstateerd.

4.5.2.9 Het niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen

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

Tabel 28. Het niet gebruiken van PBM en taakinhoud

niet gebruiken PBM

taakinhoud

Iassers lassers- samenstellers

totaal

kwam niet voor
kwam één of meerdere
keren voor

t_1 (6s r )

6 (3sr)

e (31å)

20 (698)

20

26

(44?.)

( s6B)

totaal L7 (100*) 29 (100Ê) 46 (100r)

X2 = 4,g4, ð,f = 1, p < .05

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

p > .05).
Zoals eerder gezegd verrichten lassers-samenstellers meer hand.etingen

dan lassers: eventjes lassen, bikken, eventjes slijpen, meten, stellen,
stukje lassen etc. Bij de lassers wordt langer tijd achtereen getast
(Iange lasnaden), waarna ook langere tijd achtereen een andere handeling

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

een slijpbril op te zeLiuen zaL groter zijn dan wanneer -'zoals bij de

samenstellers - maar heel even wordt geslepen. Kennelijk moet het voor-
deel (minder kans op oogletsel) wel opr¡¡egen tegen de moeite die een an-

der met zich meebrengt.

Ook een ander taakaspekt fijkt een rol- te spelen: bij lassers die zeggen

niet solitair maar met meerdere kol-Iegats samen te werken, kwam het min-

der voor dat de verplichte beschermingsmiddelen niet werden gebruikt.
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Tabel 29. Het niet gebruiken van pBM en sol itaire,/ groepstaak

niet gebruiken PBM solitair met kollegars totaal

kwam niet voor
kwam éên of meerdere
keren voor

10 (30*)

23 (70r)

20

26

10

3

(772)

(23*)

Lotaal 33 (100r) 3 Éoor) 46

X2 = 8,25, d,f = 1, p < .01

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

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

4.5.2.1O Afstand tot agens

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

Tabel 30. Afstand tot agens per bedrijf

bedrij f totaal
gem. afstand

s32cm
>32en<43cm
>43cm

15
15
L6

10
7

0

5

t2

0
1

4

(ot ¡
( 20r)
(808)

(21,2)
(292)
( s08)

(5ot¡
(4r_r)

(0r )

( 33t)
(33t)
( 3sr)

totaal s (r_008) 24 (100r) r7 (1008) 46 (101_r)

X2 = !6198, df = 4, p < .01
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Tabel 31. Afstand tot agens per taakinhoud

taakinhoud

lassers I as sers- samenstel f ers

totaal
gem. afstand

5 32 c¡n
>32enS43cm
>43cm

r_0 (59r)
7 (4Lz\
0 (0r)

s (r_7 r)
I (28s)

1,6 (s5r)

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

totaal 17 (100r) 2e (100*) 46 ( r-01r)

X2 = ts'67, df = 2, P < .001

Tabel 32. Afstand tot agens per lasproces

Iasproces totaal
gem. afstand electrode MIG/MAG TIG

l32cm
>32cm<43cm
>43cm

3 (18r)
I (47r)
6 (3sr)

s ( 23r)
7 (322)

1o (4s8)

(100r)
(ot¡
(0r)

1s (338)
r_s (33r)
16 ( 3sr)

7

0
0

totaal 17 (100*) 22 ( r_00r) 7 (100*) 46 (10r-r)

X2=tg,L2,ð.f=4,p<.01

In een bedrijf (C), waar de lassers werken, wordt wat dichter met het

hoofd bij de bron gewerkt en bij het TÌG-lassen werkt men op korte af-

stand van het gelaat.

In bedrijf C werd vaak in moeilijke houdingen aan of in grote objekten

gelast. In beide andere bedrijven werd veelal 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 resultaat betreft de bevinding dat er een

verschil is in de geniddelde afstand tot het agens en het werkverleden

der lassers. Op grond van beschrijvingen van de vorige baan zijn de las-

sers (en samenstellers) ingedeeld in twee groepen: zíj die in het verle-

den aan gelijkwaardige of mindere risico's waren blootgesteld. en zij die

in heÈ verleden aan grotere risico's (zowel toxisch-fysisch als ongeval-

Ien) in het werk waren geëxponeerd. Een dergelijke indeling lijkt ris-

kant gezien het ontbreken van een objektieve beschrijving van de risi-

co's 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, belastender is dan hun
werkzaamheden als lasser.

Tabel 33. Afstand tot de agens en risicoverleden

risicoverl-eden
totaal

gem. afstand

vergelijkbaar
of minder
risico

meer
risico

<aa
>32
>43

cm
cms43cm
cm

l_s (422)
11 (3rr¡
10 (28*)

0 (0r)
4 (40*)
6 (60r)

15 (33r)
1s (33r)
16 (3sr)

totaal 36 (100r) 10 (l_00r) 46 ( l-00?)

X2=A,72,ð,f=2,p<.05

Een zelfde merkwaardige bevinding is dat het ongeval-sverleden (heeft u

in uw huidige werk weleens een ongeval gehad?) een rol lijkt te spelen,
bij de geobserveerde "afstand tot agens',.

Tabel 34. Afstand tot agens en ongevallenervaring

ongevallenervari-ng

geen ervaring we1 ervaring
totaal

gem. afstand

<32cm
>32cmS43cm
>43cm

1s (3S*¡
1s (33r)
L6 (3sr)

5
4

11

10
11

5

(3et)
(42?.1
( r_9r )

(2sr)
(20r)
(ssr)

totaal 26 (1008) 20 (1008) 40 (100r)

X2 = 6151, df = 2, p < .05

De in tabel 33 en 34 gesignaleerde effekten lijken niet geheel onafhan-
kelijk van elkaar. Van de 10 lassers die in het verl-eden met meer ar-
beidsrisicors te maken hadden, hebben er liefst 8 ongevallenervaring.
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Tabel 35. Risicoverleden en ongevallenervaring

ongevallenervaring totaal
risicoverleden geen ervaring wel ervarj-ng

vergelijkbaar of
minder risico 24 (92t) L2 (60*) 36 (7At¡
meer risico 2 (8t) I (40e) 10 (22d)

totaal 26 (r_00r) 20 (r-008) 46 (1008)

X2=6194,df=1rp<.ol-

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 zj-jn in een verschil in leeftijd van deze

groep:

Tabel 36. Leeftijd en risicoverleden

Ieeftijd totaal
risicoverleden S 34 jaar > 34 jaar

vergelijkbaar of
minder risico
meer risico

21 (96r) 15 (638) 36 (78r)
L (4r) 9 (37r) 10 (22T^)

totaal 22 (100r) 24 (100r) 46 (100r)

X2=1,32,df=1rp<.01

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

werk zijn blootgesteld zijn de "ouderen" duidelijk oververtegenwoordigd.

(Gemiddel-d is deze groep ruim 9 jaar ouder, T = 3150, p < .001).

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

leeftijd, 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 oververtegenvroordiging van deze groep mensen in de groep lassers met

ongevallenervaring verkLaart dat die groep verschift van d.e lassers zon-

der ongevallenervaring, voor wat betreft de t'afstand tot het agens".

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

4.5 .3 Samenvatti¡g en diskussie

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

samenhang bestaat met de attitud.es, de subjektieve normen, intentjes en
gerapporteerd gedrag en de geobserveerde gedragingen.

Het aantal gevonden samenhangen blijkt vrij gering. Als belangrijkste
faktor komt de taakinhoud naar voren. In vergelijking tot "pure" lassers
(vrijwel kontinu l-assen) blijken lassers-samensteflers (die maar een

bepaald deel van de tijd lassen en verder ook aftekenen, stellen, snij-
den etc.) meer srechte zwakke overbruggingen te vertonen, in het alge-
meen meer overbruggingen te vertonen, vaker de verplichte persoonlijke
beschermingsmiddelen niet te gebruiken en meer, vanuit het oogpunt van
toxisch-fysische risicots, negatief gedrag te vertonen.
De gevonden verschillen zijn goed verkl-aarbaar: de taak van lassers-sa-
mensteller brengt meer wisselende handetingen met zich mee en de ge-
neigdheid om b.v. een srijpmachine ergens op de grond te leggen zar gro-
ter zijn indien die slijpnachine om de minuut nodig is dan wanneer dat
eens in het kwartier het geval is. Evenzo zal- men eerder even zonder
slijpbril werken \^/anneer men steeds eventjes slijpt dan wanneer men een

keer in de zoveel- tijd een langere periode srijpt (dit zí1n srechts
voorbeel-den). De hogere skore op de - vanuit toxisch-fysisch risico -
negatief te beoordelen gedragingen, hangt samen met het feit dat de las-
sers-samenstellers vaker slecht tilden. De l-assers echter werkten al-len
aan zeer grote objekten die eenvoudig niet te tillen u/aren 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-l-assen worden nauwelijks extra beschermingsmidde-
1en gebruikt, waarschijnlijk omdat het een relatief schoon proces is en

de bij het lassen ontwikkelde warmte niet za\ stimuleren tot het gebruík
van extra beschermingsmiddelen.
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Het lasproces is ook van invloed op de afstand van het hoofd tot de bron

van toxische verontreiniging: bij het TIG-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 één bedrijf in vaak lastige hou-

ding aan of in grote objekten werd gelast, tenaríjl dit in de overige
bedrijven veelal aan rastafers gebeurde. (Doordat de "puret' l-assers al-
len in dit bedrijf werkte is er t.a.v. dit aspekt, ook een verschil te
zien tussen l-assers en lassers-samenstellers) .

De wat merkwaardige bevinding dat mensen die in het verl-eden 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, feek

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

De groep met een riskant beroepsverleden, die ook oververtegenwoordigd

is in de groep lassers met ongevallenervaring, bleek gemiddeld ruim 9

jaar ouder. Het vermoeden is dat verziendheid (een "ouderdomskwaal") een

ro1 speelt bij de resul-taten. Leeftijd speelt ook een rol bij het gekon-

stateerde aantal overbruggingen (expositie) en slechte zwakke overbrug-
gingen. l{ogelijk 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 - "ong'elukkige" handelingen toe.
Een niet verwacht, maar positief te waard.eren resultaat is het gegeven

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

of meer kollegars te vrerken, minder geneigd waren de verplicht gestelde
persoonlijke beschermingsmiddelen niet te gebruiken dan de "solisten".
Dit weerspreekt. de veel gehoorde tlpraktijk"-mening dat mensen onder

groepsdruk (kinderachtig, etc. ) bewust persoonlijke beschermingsmiddelen

niet gebruiken.

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

Ajzen (7973) (attitude, subjektieve norm en intenties) werd all-een voor

wat betreft de subjektieve norm een refatie gevonden met een tweetal
achtergrondvariabelen. De waardering door kollegats en chefs en het be-

Iang dat men daaraan hecht neemt met de leeftijd toe en er zijn ver-
schillen tussen de bedrijven.



-62-

Het bedrijfsklimaat (zie ook b.v. Zohar, 19BO) lijkt
belangrijk, gezien het feit dat die subjektieve norm

relatie vertoont met de diverse gedragsindikatoren.
uit het vorengaande kan worden gekonklud.eerd dat i.v.m. I'riskant" ged.rag

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

sterke rol.

4.6 Lasrookexpositie

4.6.1 Inleiding

Om inzicht te krijgen in de expositie van de lassers aan de toxische
risico's v¡aaraan ze zijn blootgesteld, zijn d.m.v. persoonlijke monster-
narner lasrookmetingen verricht in de ademzone van de l-assers. Daarbij
werd zowel de deeltjesvormige verontreiniging gemeten als bepaalde 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,
L979¡ 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 ventilatie en

afzuiging, de inschakelduur (d.i. het percentage van d.e tj_jd dat er ge-
Iast wordt), de vorm van de laskap (Ratsch, l_980) en de positie van de

lasser (Bakker, I979).
De samenstelling van d.e lasrook is weer afhankelijk van het te lassen
materiaal, de gebruikte elektrode, het gebruikte schermgas en eventuele
oppervlaktelagen of toegepaste ontvettingsmiddelen.
In het navolgende zaL alleen worden ingegaan op de gemeten deeltjesvor-
mige verontreiniging als j-ndikator voor de lasrookexpositie en de door
ons gekonstateerde invl-oedsfaktoren in praktijksituaties (vee] van het
bovengenoemde betreft resultaten van faboratoriumonderzoek). over de

gemeten koncentraties gassen en de samenstelling van de stofkoncentratie
werd wel gerapporteerd aan de bedrijven (Güttinger en V.d. Wal, 19g3a,
b, ci Güttinger e.a., 1983) .

wat

nog

dat betreft
de sterkste
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4.6 .2 Stofkoncentratie

Tal¡el- 37. Stofkoncentratie en lasproces

Iasproces

elektrode TIG

i 4 meetperiodes in mg,/m3
S

n

5,01 *
2 r57

t7

5,87 t

2 r77
22

1, 31
0, 38
7

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

p > .05; E-T: T = 5178, p < .001,
T=7r50rp<.001-

* Betcte gernicltlelcle waarden zijn boven de voor lasrook gestelde lttAC-waarden. llAC-waarde
Maxl¡naal Àanvaarde Concentratie van gas, danp, nevel of van stof in de tucht op de werk-
plek die, voor zover cle huitlige kennls reikt, biJ herhaalde exposftie (= blootstelling)
ook gedurende een langere tot zelfs een arbeidsleven o¡nvattende periode, in het alge-
meen de gezondheid van zowel werknemers alsook hun nageslacht, niet benadeelt.

Zoals viel te verwachten wordt bij het TIG-lassen aanzientijk minder

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

danks het feit dat men bij het TIG-lassen dichter bij de bron van ver-
ontreiniging werkt.

Deze meetresultaten blijken betrekkelijk 1os te staan van de inschaket-
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 d,at het om microgram-

men stof gaat d,ie vanuit veiligheidsoogpunt niets te betekenen hebben.

Bovendien betreft het slechts 6 ]assers.

Tabel 38. Korrelatie stofkoncentratie - inschakelduur

lasproces

elektrode MIG/MAG TTG

r
p
n*

.24
> .05

15

.06
> .05

L4

-.44
< .05

6

* In niet a1le gevallen vlas 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,
1980), in de praktijk zijn de verschillen niet konsistent: bij het elek-
trodelassen zijn de gemeten koncenÈraties in de ademzone lager bij het
gebruik van een J-ashelm; bij het MIG/MAG lassen worden hogere koncentra-
ties gevonden bij het gebruik ¡lan een heLm in vergelijking tot een hand=
kap.

Tabel 39. Stofkoncentraties naar proces en laskap

Iasproces*

el-ektrode MIG/MAG

x4
s
n

meetperioden in m9/m3 3 r67
O,87
7

8r83
t,47
8

lashelm

*.s
S

n

5 t95
2 r97

l_0

4,1'9
7,7O

74

meetperioden in m9/m3
handkap

T
p

2,29
< .05

6,72
< .001

* À1Ie TIG-lassers werkte net een lasheln.

De acht MIG/MAG-lassers díe met een lashelm werkten komen uit één 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 werkhouding lijkt zeker bij dit type lassen van berang bij de exposi-
tie aan lasrook.

Tabel 40. Korrelatie stofkoncentratie - afstand tot agens

elektrode MTG/MAG TÏG

r
p
n

.11
> .05
I7

-.63
<.001

22

-. 68
< .05

7

ln 54.5.L.9 werd een samenhang gekonstateerd tussen leeftijd en "afstand
tot agenst': ouderen zouden - mogelijk door verziendheid - verder met het
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hoofd van de bron verrr¡ijderd blijven. De effekten hiervan zien we terug
in het gegeven dat er een negatief verband is tussen de leeftijd van de

lassers en de gemidderde lasrookexpositie over 4 perioden: r = -.39,
P < .01. Bij toenemende leeftijd was de gemiddelde 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/

l'lAG-lassen beschikten slechts 2 lassers over afzuiging;- b-ij het TltrG-Ias-

sen niemand). !,Iat zijn de effekten van plaatserijke afzuiging op de ge-
meten lasrookkoncentraties in de ademzone?

Tabel 41. Stofkoncentratie en plaatselijke afzuiging

met afzuiging
x+
s
n

meetperioden in m9/m¡
elektrodelassen

4,85
3,20
7

x.4
S

n

meetperioden in mg/m3 5,13
2,2I

l_0

zonder afzuiging

T=0.19;p>.05

Uit tabel 41 blijkt dat er geen verschil bestaat in de gemeten stofkon-
centratie tussen fassers die wel beschikten over plaatseÌijke afzuiging
(en die gebruikte) en lassers die geen afzuiging tot hun beschikking
hadden of gebruikte. Hieruit mag echter niet worden gekonkludeerd dat
plaatselijke lasrookafzuiging geen nut heeft. Er doen zich echter twee

problemen voor:

- plaatselijke afzuiging wordt soms onjuist gebruikt: in plaats van

de afzuigmond zijdelings op het werkstuk te richten, wordt deze

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

zone wordt afgezogen (zie tekening 1).
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tekening 1

zeker bij grotere objekten !{aaraan op meerdere punten wordt ge-
last, moet de afzuigmond nogal eens worden verplaatst hetgeen
soms wordt vergeten.

Andere wijzen van afzuiging (onderafzuiging op lastafers, afzuiging op

het laspistool of puntafzuiging) kwamen in het ond.erzoek niet voor.

4.6 -3 Samenvatting en diskussie

Om de expositie aan lasrook vast te stellen werden bij de lassers gedu-

rende 2 dagen (4 perioden) lasrookmetingen in de ademzone gehouden.

Zoals verwacht was de rookontwikkeling bij het Tfc-lassen aanzienlijk
geringer dan bij de beide andere lasprocessen.
Hoewel uit laboratoriumond.erzoek blijkt dat bij het gebruik van een l-as-
helm de koncentratie lasdamp in de ademzone geringer is dan bij het ge-
bruik van een l-osse handkap (Ratsch, 19Bo) blijkt bij. ons onderzoek in
de praktijk dat de resul-taten wat dat betreft inkonsistent zijn: bij het
elektrodelassen werden inderdaad bij de gebruikers van een lashelm la-
gere stofkoncentraties gevonden; bij het lvlrc/MAc-rassen werden hogere
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stofkoncentraties gevonden bij de lassers met een lasheÌm i.p.v. een

Iosse hand.kap.

De werkhouding (hoe dicht werkt men met het hoofd biJ de bron) blijkt -
in ieder geval bij het MIG/}4AG- en TIG-Iassen - een belangrijke ro1 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 afzuigmond vaak verplaatst moet worden.

Hoewel er systemen bestaan waarbij de lasrook wordt afgezogen zonder dat

de taak onderbroken behoeft te worden (l-astafels met onderafzuiging en

Iaspistolen met afzuiging op het pistool) zijn die niet altijd toepas-

baar (l-astafels) 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-
denlassers en I.,1IG/MAG-lassers boven de MAC-waarden liggen, is een of
andere vorm van afzuiging noodzakelijtç't. Indien apparatuur met pistool-
afzuiging niet gebruikt kan worden of indien het lassen niet op een las-
tafel kan geschieden zal, zolang geen andere apparatuur is ontwikkeld,

het omgaan met de plaatselijke afzuiging grote aandacht moeten krijgen
in opleiding, training en werk.

Klachtenpatronen bij lassers

4.7.I Inleiding

Om de individuel-e ervaringen van de lassers met betrekking tot hun werk

en hun arbeidsomstandigheden vast te leggen, is d.e verkorte versie van

de z.g. P(periodiek) O(nderzoek) F(unktioneren)-vragenlijst afgenomen

(Dijkstra e.a. , 1-981) .

*
In alle bedrijven werden op neerdere plaatsen de achtergrondkoncentraties stof en gassen

qeneten. In aIle gevallen bleven die ver onder de MAC-waarde.

4-7
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Rond een achttar thema's werden 40 vragen gesteld (5 per thema). rn het
navolgende zullen we niet per vraag het percentage krachten geven, maar

het gemiddeld percentage klachten per thema (somskore).

Tabel 42. Gemiddeld percentage klachten per thema

bedrij f

totaal NIPG*

1. ziektegedrag
2. nerveuze klachten
3. waardering eigen werk
4. inspanning
5. organisatie van het werk
6. Ieiding en kollega's
7 - fysieke werkomstandigheden
8. waardering werkkring

25+
25*
252
25\
722
50r
93r
53r

42*
4tz
27?.

4Br
20?'
29e"

702
44e"

30r
202
25e"

33%

30r
13r
61s
37T^

342
33å
23*
42?.

34?.
292
752
462

34?.

29?.

242
32?.

39r
31r
372
36r

* NIPG staat voor 2443 werkneners in vier
een omroeporganisatie, een drukkerij en
verlening en administratie, waarvan 92

waarvan 236 leidinggevenden.

organisaties: een afcleling van een ninisterie,
een scheepswerf. Tesamen 407 funkties in clienst-
leidinggevenden en 2036 inalustriêle funkties,

4.7.2 Klachten

Uiteraard bestaan er tussen de deel-nemende bedrijven nogal wat verschil-
len in klachtenpatronen. Het totaalbeeld wijkt op 3 aspekten sterk af
van de referentiegroep (het NIPG-bestand): klachten over d.e geestelijke
en lichamelijke inspanning, de fysieke werkomstandigheden en de \{erk-
kring konen bij lassers meer voor. Voor wat betreft de eerste twee as-
pekten is het niet verwonderlijk dat Iassers meer klachten hebben dan de

NIPG-referentiegroep. Wat betreft de kl-achten 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 periode 1976-1980).

4.7.3 Klachten en achtergrondvariabelen

Dat de klachtenpatronen per bedrijf duidelijk verschillen bleek al- uit
tabel 42 in de vorige paragraaf. Spelen andere 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@ (r=.47, P <.05) en over de werk-

kring (r = .45, p < .00L).

LeefLijd hangt negatief samen met klachten over de organisatie van het
r^¡erk: hoe hoger de leeftijd, hoe minder klachten over de werkorganisatie
(x = -.25, p < .05). Verder blijken er geen (signifikante) sa.menhangen

tussen achtergrondvariabelen en d.e klachten.

4.7.4 Klachten en attitude

Zijn er samenhangen tussen kl-achten en de attitude-aspekten (attitude,

subjektieve norm, intenties en gerapporteerd gedrag) ?

Met name de "subjektieve normt' komt in deze naar voren: naar mate men

gevoeliger is voor de waardering van kollega's en chefs en meer over-

tuigd is die waardering door veiJ-ig werken te verkrijgen, hebben de las-
sers minder ziekteklachten (r = -.25, p < .05), minder klachten over het

eigen werk (r = -.4O, p < .01), de organisatie van het werk (r = -.28,
p < .05), leiding en kollega's (r = -.42, p < .01) en de werkkring
(r = -.4O, p < .01). Naarmate de attitude ten aanzien van veilig werken

positiever is zi)n er meer klachten over de organisatie van het werk

(r=.32,p<.05).
De t'intenties" en "gerapporteerd gedragingen" vertonen geen samenhangen

met de diverse klachten.

4.7.5 Klachten en gedragsvariabelen

De samenhangen tussen de klachtenpatronen en de verschillende gedragin-

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 (¡ = .35,

p < .01). Het niet-gebruiken van verplichte beschermingsmiddelen hangt
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sanen met nerveuze kl-achten (r = .28, p < .05), klachten over het eigen
werk (r = .33r p < .05) en de inspanning (r = .26, p < .05).
De verschill-ende indikatoren die ontleend zijn aan de taakanalyses van
winsemius (1969) vertonen geen samenhang met de kJ-achtenpatronen, met
uitzonderj-ng van de "catachresent': diegenen d.ie meer "catachresentt ver-
toonden tijdens het werk, hadden minder kl-aehten over de organisatie van
het werk (r = -.39, p < .05). op zich niet een onlogisch verband: het
zijn de mensen die zeÌf wer- een oprossing zoeken ars er iets mis gaat.
wat de safeting sampling betreft: zíj die zich, vanuit het oogpunt van
toxisch-fysische risico's wat minder gelukkig gedroegen, hadden wat meer
kl-achten over de organisatie 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 (r = -.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 l-asdampen en klachten op het
gebied van de arbeidsomstandighed.en?

Alleerst 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. (r = --25, p < .05). ook werd minder ge\¡¡ag gemaakt van ner-
veuze klachten (r = -.27, p < .05) en klachten op het gebieden van de

inspanning (¡ = -.25,
ger \^¡as zijn er wel
(r=.34,p<.01)en

p < .05). Naarmate de gemeten laskoncentratie ho-

4.7.7 Samenvatting en diskussie

Rond een aantal thema's die betrekking hebben op het wérk en de arbeids-
omstandigheden (ziektegedrag, nerveuze klachten, waardering eigen werk,
inspanning, organisatie van het werk, reiding en kollega's, fysieke
werkomstandigheden en waardering werkkring) zijn vragen gesteld over de
aanwezigheid van eventuele problemen. Tussen de bedrijven zijn er duide-

meer klachten over de organisatie van het werk
de fysieke werkomstandigheden (r = .28, p < .05).
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Iijke verschillen in klachtenpatronen. De groep lassers als totaal wijkt
op drie punten af van de referentiegroep (NlPc-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 L976-l-980) zijn er meer klachten over de waardering van de werk-

kring (o.a. vragen over de beloning en het toekomstperspektief).
Tussen llopleiding'l enerzijds en t'2jsþfegcdragl', klaclrten o-ver de lor-
ganisatie van het werktt, "leiding en kollegatst' en de t'werkkring" ander-

zijds worden duidelijk verband.en gevonden: hoe hoger de opJ-eiding des te
meer klachten (de korrelaties variëren van r = .31-r p < .05 tot r = .49,
p < .001). Verder neemt met toenemende leeftijd het aantal- klachten over

de werkorganisatie af (r = -.25¡ p < .05).
De I'subjektieve normskore" hangt sterk samen met het al-gehele 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 kolJ-egars en meer waardering voor de

werkkring (korrelaties tussen de -.25, p < .05 en -.42 en p < .01). Een

positJ-evere attitude t.a.v. veilig werken blijkt samen te gaan met meer

problemen m.b.t. organisatie van het werk (r = .31, p < .05).
Gedragsíntenties en gerapporteerd gedrag Iijken betrekkelijk 1os te
staan van klachten over het werk en de werkomstandighed.en. Wat 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 \^raardering van het eigen werk en pro-
blemen met de geestelijke en lichamelijke inspanning van het werk hangen

samen met het niet gebruiken 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 wilze (r = -.30,
p < .05). De beide safety samplingskores hangen samen met de klachten
over de organisatie van het werk en de fysieke arbeidsomstandigheden:

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 geëxpo-

neerden hebben minder klachten op het gebied van ziektegedrag en nerveu-
ze klachten en over de inspanning die ze moeten feveren (¡ = +-.26,

p < .05), maar meer problernen met de werkorganisatie en de fysieke om-

standigheden (r = .34, p < .01i r = .28, p < .05) .

Gezien het verband tussen lasrookexpositie en teeftijd (hoe hoger de

expositie hoe lager de leeftijd, zj-e 54.6.2) zon het boven gekonsta-

teerde mogelijk een leeftijdseffekt betreffen (hetgeen gezien de rich-
ting van de verbanden vrij plausibel klinkt). Men bedenke echter dat
leeftijd alleen bl-eek samen te hangen met kl-achten 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 vanh¡ege de sterkte van relatie met bepaalde klachten, dan wel

van\^Iege de veelheid aan rel-aties met klachten: het bedrijf , de oplei-
ding, de subjektieve norm en de lasrookexpositie. Dat er tussen bedrij-
ven verschillen 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 verkl-aarbaar 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 opleiding,
hetgeen de aanleiding kan zijn tot het hogere klachtenpatroon.
Dat een hogere lasrookexpositie samengaat met klachten over werkorgani-
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 j-nspanningsklachten ligt min-

der voor de hand.

Het kl-achtenpatroon zoals dat in rel-atie tot de lasrookexpositie naar

voren komen is een patroon dat Dijkstra e.a. vinden in rel-atie 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 zícill op grond van die bevinding van
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Dijkstra e.a. het vermoeden op dat leeftijd toch een ro1 zou kunnen spe-

len bij de gevonden resul-taten.
Om dit te toetsen zijn partiête korrelaties berekend waarbij de leeftijd
konstant is gehouden: geen van de in het voorgaande genoemde verband,en

verandert wezenrijk (de korrelaties verschuiven uiteraard wel- wat).
De enige voorzichÈige konkJ-usie aangaande onze bevinding van de relaties
tussen lasrookexpositie en krachten, gaat in de richting van het zoge-

noemde- "healthy livorkers effektli -
In 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 "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 gezond.ere werknemerspopulatie wel ongezonder is
geworden door het werk, maar de niet-werkenden v¡aren aI minder gezond.

Daarnaast doet zich het verschijnsel voor dat mensen die werkelijk ziek
worden van bepaal-de arbeidsomstandigheden van baan veranderen.

De verklaring 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 we1 klachten over, maar met hun gezondheid is a1les
in orde.
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SAMENVATTING EN KONKIUSIES

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de wilze
r^Taarop l-assers de risico t s in en van hun werk beoordelen en beleven en
hun gedrag ten aanzien van die risicots.
Dat het onderzoek zich op lassers richtte heeft te maken me¿ het feit
d'at het een beroepsgroep betreft d.ie aan veel en veelsoortige risico,s
in het werk is blootgesteld: ongevallenrisico's, maar ook toxische (Ias-
rook) en fysische (lawaai, warmte, straling) risico's. Door midd.el- van
interviews en gedragsobservaties werden gegevens verzameld ten behoeve
van een antwoord op de volgende vragen:

- welke faktoren zijn van invloed op de wilze vüaarop mensen risi-
co's in het werk percipiëren?;

- welke faktoren zijn van invloed op het gedrag ten aanzien van
risicots in het werk?;

- hoe is de onderlinge samenhang tussen de risicoperceptie en het
gedrag ten aanzien van die risicots.

Daarnaast werden, voor een deel paraltef met de gedragsobservaties, door
het Instituut voor l4iJ-ieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO, lasrookme-
tingen in de ademzone van d.e betrokken lassers verricht. Dit, om de ex-
positie aan toxische risicols te kunnen vaststellen.

wat betreft de generalisatie van de gepresenteerde en in het navolgende
samen te vatten resultaten betreft, is enige voorzichtigheid geboden:

het onderzoek is beperkt tot 46 lassers, verdeeld over drie bedrijven.
Die bedrijven zijn naar al-le waarschijnlijkheid niet representatief voor
de bedrijven in de metaalindustrie. Zonder bedrijven die deelname aan
het onderzoek weigerden in een ongunstig daglicht te willen stelJ-en, kan
van de deelnemende bedrijven in ieder gevar worden gezegd dat hun be-
reídheid 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-
gieèn is het begrip "risicoperceptie" dat jarenlang onder\¡rerp is geweest
van experimenteel psychologisch onderzoek, recentelijk onderwerp gehror-
den van meer toegepast onderzoek. Het merendeel van die onderzoekingen

5.
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richt zich op de wijze waarop de bevolking de rj-sico's van verschill-ende
vormen van energiewinning beoordeelt en beleeft.
Over de determinanten van de beleving van persoonlijke risico's die men-

sen kunnen lopen 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 d.e risicoperceptie in de

verwachting daarmee veilig gedrag te bevorderen.

Zijn mensen zich bewust van de risico's in hun werk? Houdt het hen be-

zíg? En zo ja, wat betekenen begrippen als "veiligheidtt en "gevaart,?
Door middel van gestruktureerde interviews is getracht antwoord te krij-
gen op deze vragen.

De begrippen rrveiligheid van het v¡erk" en t'gevaren in het werk" worden

d,oor lassers - een beroepsgroep die duidelijk aan een aantal ongevallen-
en toxisch-fysische risico's is blootgesteld - vooral geassocieerd met

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

de op langere termijn. Het begrip "gevaar" fijkt daarbij wat konkreter
(men weet meer risicots te noemen) dan het begrip "veiligheid". Men zegt
wel soms of vaak aan "de veitigheid" in of van het werk te denken (94t)

maar een groot deel 0/3') van de antwoorden op de vraag \^raaraan men dan

denkt, blijft erg vaag.

De risico's die het meest genoemd word.en (wat betreft ongevallen: sptin-
ters in het oog bij slijpeni wat betreft toxisch-fysische risico's: 1as-

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 risico's
(b.v. kernenergie) vooral faktoren als "de omvang van de gevolgen" een

roJ- bij de beleving van de risico's (Stallen en Vlek, L979), bij "ver-
trouwde" risico's betrekt men kennelijk het t'kansaspekt" in de over\¡re-

gingen.

De ervaren mogelijkheid en noodzakelijkheid tot de eigen beheersing van

de veiligheid in het werk, hangen sterk samen met de gepercipieerd.e 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 konklusies
will-en formuleren:

VeiJ-igheid.spromotie, voorlichting, etc. dient ze konkreet mogelijk van

inhoud te zijn. Hoe subtiel dat ligt blijkt wel uit het feit dat een
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begrip als "veiligheid" aanzienlijk vager
vaartt.

is dan een begrip als ttge-

1 Een veiligheidsbeleid gericht op de preventie van veel voorkomende maar

minder ernstige risicots, heeft een grotere kans

lange termijn, omdat het beter aansluit bij de belevíngswerel-d van las-

Het kweken van een bewust zijn van
gehoorschade bij het niet gebruiken

lijk neer inspanning vergen.

risico's op de lange

van gehoorbescherming)

termijn (b.v.
zal- aanzien-

en aktief veiligheidsbel-eid kan naar twee kanten sni-iden: het
zal een dírekte bijdrage geven aan de bedrj-jfsveiligheid maar tevens kan
het reiden tot een bewustzijn bij werknemers van de eiqen invloed
veiligheid en tot een bereidheid tot handelen in d.eze.

Het menselijk gedrag speelt een belangrijke ror bij het gebeuren van
ongevalÌen. Daarbij hangen we echter niet de opvatting aan dat er sprake
is van een "oorzakeJ-ijk karakterr'. Veeleer moet dat ged.rag worden gezien
als een "voorwaarde" voor het gebeuren van een ongeval. Om een inzicht
te krijgen in de frekwentie van voorkomen van gedragingen die een d.erge-
lijke voorwaarde tot een ongeval (of tot gezondheidsschade) in zich hou-
den, zijn systematische gedragsobservaties gehouden.

Parallel met d.e tweede dag van de lasrookmetingen (waarover later) werd
elke rasser tijdens de ochtend en tijdens de middag, gedurende 4 x 15

minuten geobserveerd (totaal I x 15 minuten per J_asser).

Daarbij werden vier observatietechnieken, grotendeels geënt op het werk
van gerenommeerde bedrijfsveiligheidsexperts en -onderzoekers, gehan-
teerd.

In het kort komen de observaties op het volgende neer:
o Safety sampl-ing. Hierbij wordt een checklist met risicoverhogende

handelingen gehanteerd. De handelingen kunnen zowel- betrekking
hebben op ongevall-enrisicors (denk b.v. aan het ui-tschakelen van
machinebeveiligingen, stoeien e.d.) als op toxische risico's (ge-
bruik afzuiging e.d.). ook kategorieên als 'verkeerd til-lenr ma-

ken deel_ uit van deze checklist.
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Positive sampling. !{elke rextra veilige' gedragingen komen voor

en in welke mate. Hierbij wordt b.v. gelet op rhet waarschuwen of
helpen van kollega's', 'het gebruik van niet-verplichte persoon-

lijke beschermingsmiddelen' .

Taakanalyse. Bij deze wat meer komplexere techniek staan drie
taakel-ementen centraal bij de observaties.
overbruggingen. Bij de meeste taken worden er wissel-end diverse
gereedschappen gebruikt. Anticiperend op komend gebruik zal men

gereedschap dat op dat moment niet wordt gebruikt 'bij de hand

willen houden'. Dit kan in meerdere of mindere mate het geval

ziln (sterke of zwakke overbruggi.g). Overbruggingen kunnen ook

naar de mate waarin ze risico's in zich houden, worden onder-
scheiden in t slechte' of r goedet overbruggingen. Voorbeelden: een

snijbrander brandend op de hoek van de tafel leggen: 'een sterke,
slechte overbruggingt. Een schroevedraaier neergelegd in de ge-

reedschapskist: teen zwakke, goede overbruggingt.

- catachrese. Deze wat moeilijke benaming staat voor het toneigen-

lijk gebruik' van instrumenten. Het indraaien van een schroef met

een mes is daarvan een bekend voorbeeld.

Naarmate het gebruikte instrument minder geêigend is voor de taak

is de catachrese sterker.

- afkortingen. Hierbij gaat het om het niet-afmaken van de taak
(-onderdel-en): het niet uitzetten van een machine is daarvan een

voorbeeld.

o PBM-gebruik. Observaties van het gebruik van de verplichte per-

soonlijke beschermingsmidd,elen staat hierbij centraal.
Daarnaast werd het voorkomen van sl-echte 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. 's ochtends en 15 min. 's middags) werd. efke minuut de af-
stand hoofd-werkstuk genoteerd echter al-leen indien er gelast, gesneden

of geslepen werd.

Bij aIIe kriteriumgedragingen viel een, zil het slechts in één geval

statistisch signifikante, toename te konstateren van - uit veiligheids-
oogpunt - minder gewenst gedrag over d.e dag.
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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 hetzelfd.e gedrag vertoond.en als in de le obser-
vatieperiode. Voor sommige indikatoren is dat in wat sterkere mate het
geval (b.v. het gebruik van niet-verpl-ichte persoonlijke beschermings-
middelen) dan voor andere (b.v. taakafkortingen).
Alleen 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 vermel-d dat sommige gedragingen zlch sl-echts
zeer incidenteel voordoen. Enerzijds betreft dat gedrag als het waar-
schuwen van anderen, anderzijds gaat het om gedragingen als taakafkor-
tingen, catachresen en het niet gebruiken van verplichte persoonlijke
beschermingsmidde 1en.

observaties vormen meestal een onderdeel van een bedrijfsveiJ-igheidsbe-
leid. Voor zover dat materièIe aspekten betrefl (kontrol_e brandblusap-
paratuur, gereedschap, vlucht\^/egen, etc.) gebeuren die observaties in de

praktijk wel systematisch, b.v. aan de hand van een checklist. Gedrags-
observaties blijven meest beperkt tot incidentel-e signalering van het
feit dat een werknemer b.v. een bepaal-d persoonlijke beschermingsmiddel
niet gebruikt.
Veiligheidsfunktionarissen zouden meer systematisch het gedrag van werk-
nemers moeten observeren.

elijkheid tot gerichte preventiestrateqieën verqroot.
Op de verdere perspektieven van het gebruik van dit soort osbervatie-in-
strumenten, zal later worden ingegaan.

Risreopercept¿e en r¿skant gedrag

Veel pogingen veilig werken te bevorderen of risicoverhogend gedrag te
vermind.eren, lopen via de v¡eg van de attitudebeinvl-oeding. Risicopercep-
tie is - in navolging van Otway (1980) - op te vatten als de attitude
ten aanzien van risico's.
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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Gedrag, in hun opvatting, wordt grotendeels bepaald door intenties. Deze

gedragsintenties worden op hun beurt bepaald door de attitude ten aan-
zien van dat gedrag alsmede de zogenoemde subjektieve norm, d.i. de ge-

taxeerde meningen van referentiegroepen t.a.v. dat bepaalde gedrag en

het belang van die referentiegroep voor de betrokkenen.

Het aantrekkelijke van het Eishbein en Ajzen=attitudemodel (en mogelijk
verkl-aart dat de populariteit) is dat het een mathematische vorm kent.
!et-meeste onderzoek betreffenQe rj-sicoperceptie waarbij het Fishbein-
Ajzen-model is gehanteerd betreft v¡eer vormen van energiewinning, en

gaan niet verder dan de prediktie van gedragsintentj-es. Voor zover het
gedrag zel-f in de onderzoekingen werd betrokken, was er sprake van door
respondenten "gerapporteerd" gedrag.

In ons onderzoek hebben we wiLlen nagaan wat de refatie was tussen de

"attitude" ten aanzien van veirig werken, de "subjektieve norm", de',ge-
dragsintenties", het "gerapporteerde gedrag" en het "overte gedrag" zo-
als door ons geobserveerd.

Hoewe] er (signifikante) korrelaties worden gevonden tussen de "attitu-
de" en t'sociale norm" enerzijds en "intenties" en "gerapporteerd gedrag,
(door veel- onderzoekers in de plaats gesteld voor overt gedrag), ander-
zijds zijn de korrelaties niet al- te hoog. Tussen "intentiesl en "gerap-
porteerd gedrag" is een sterk verband. Dit zou er op kunnen wijzen (mede

gezien de vrij matige rel-atie van "attitude" en "subjektieve norm,' met

de geobserveerde gedragsmaten) dat gerapporteerd gedrag meer ven^¡ant is
met intenties, dan dat het gelijk gestetd kan worden met overt gedrag.

Bij onderzoek dat er op gericht is uitspraken te doen over overt gedrag

van mensen, dient dit overte gedrag te worden geobserveerd.

De "gesommeerde intentieskore" (intenties + gerapporteerd gedrag) is
rederijk te voorspellen op basis van de "attitude" en de "subjektieve
norm": R = .52 (27È verkl-aarde variantie), waarbij aangetekend dient te
worden dat het met name de "subjektj-eve 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 resuftaat is overigens niet verrassend gezien o.a. de on-
derzoeksresul-taten van Andriessen (I974) .
De samenhang tussen de attitudes, subjektieve normen, intenties en ge-

rapporteerde gedragingen enerzijds en het geobserveerde gedrag ener-
zijds, is overwegend betrekkel-ijk gering.
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Hoewel er enkel-e signifikante korrelaties zijn tussen (êén van) d.e pre-
diktorvariabel-en en bepaalde gedragsskores, zijn deze overwegend vrij
laag. Slechts het aantal (slechte) ,'overbruggingen', is redelijk te voor-
spellen op basis van de vier genoemde variabel_en: R = .53.
Met andere woorden de samenhang tussen de risicoperceptie en het gedrag
ten aanzi-en van risicors blijkt in ons onderzoek vrij beperkt.

Uit het bovenstaande mag niet word.en gekonkludeerd dat r'¿-gs,r het bevor_
d.eren van de attitude ten aanzien van veilig werken geen zin heeft.

tieve instell-ing ten aanzien van veilig werken bliift bel_anqriik

Achtergrondfaktoren

Van een tiental achtergrondfaktoren (bedrijf, taakvariabel_en en d.emogra_

fiche variabelen) is getracht na te gaan of er een samenhang bestaat met
attitude, subjektieve normen, intenties en gerapporteerd gedrag en de
geobserveerde gedragingen.

Het aantal gevonden samenhangen blijkt vrij gering. Als berangrijkste
faktor komt de taakinhoud naar voren.
hle hebben een ond.erscheid gemaakt tussen "pure" lassers, die vrijwel
kontinu lassen en lassers-samenstellers die maar een deel van hun tijd
lassen en verder aftekenen, stellen, snijden etc. vatten we het totaar
aanÈal "overbruggingen" - een indikator voor het aantal handelingen - op
al-s een indikator voor de expositie aan risico's d.an zien we meer over-
bruggingen bij lassers-samenstel-lers (dus een hogere expositie) en daar-
mee gepaard gaand: meer sl-echte zwakke overbruggingen en minder konse-
kwent gebruik van persoonlijke beschermingsmid.delen.

het te verrichten aantal handelin_

l-end voor het rag ten aanzien van risico's dan attitudes, subjektieve

""ma" a" ,t"ta"tiet
Hoe subtiel dat ligt blijkt uit het feit dat er binnen één beroepsgroep
(lassers) verschillen zijn.
Hieruit blijkt dat b.v. "g.ewerkte
Een konsekwentie van deze bevindi

tijd" een sl-echte expositie maat is.

al lijkt de bijdrage tot het overte rag t.a.v. risicots
Het bevorderen van relaties (leidjng - werknemers en werkne-

n (onze expositiemaat) lijkt - in ieder qevar bii rassers - meer

is dat bi-jvoorbeeld veili heidskom-
tities tussen afdeli van bedrijven (om andere redenen ook onwense-
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lijk) "oneerlijk" zijn omdat er altijd sprake zar zíjn van subtiele ex-

Dat bij de lassers-samenstellers meer, vanuit het oogpunt van toxisch-
fysische risico's riskant gedrag (slecht tillen) werd gekonstateerd. dan

bij de lassers hield ook meer verband met de taak dan met attitudes en,/-

of intenties: lassers werkten aan objekten die eenvoudig niet te tillen
waren.

Een ander taakaspekt - het toegepaste lasproces - speelt een rol bij
twee ged.ragsaspekten: 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 belangrijksÈe
reden daarvan is waarschijnlijk dat in éên bedrijf in vaak lastige hou-

ding aan of in grote objekten werd gelast, terwijl dit in de overige
bedrijven veelal aan lastafers gebeurde. (Doordat de "pure" lassers al-
len in dit bedrijf werkte is er t.a.v. dit aspekt, ook een verschiL te
zien tussen l-assers en lassers-samenstell-ers).
De wat merkwaardíge bevinding dat mensen d.ie in het verleden werkzaam

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

met ongevalrenervaring, minder dicht over hun werk gebogen staan dan

mensen die in het verleden in vergelijkbare of minder riskante arbeid.s-
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, die ook oververtegenwoordigd

is in de groep lassers met ongevallenervaring, bleek gemiddeld ruim 9

jaar ouder. Het vermoeden is dat verziendheid (een "ouderdomskwaal") een

ro1 speelt bij de resultaten. Leeftijd speelt ook een rol bij het gekon-

stateerde aantal overbruggingen (expositie) en slechte zwakke overbrug-
gíngen. Mogelijk is er een rel-atie tussen teeftijd 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" handetingen toe.
Een niet verwacht, maar positief te waard.eren 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 beschermingsmid.delen niet te gebruiken dan de I'solisten".

Dit weerspreekt de veel gehoorde I'praktijk"-mening dat mensen onder
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groepsdruk (kinderachtig, etc.) bewust persoonlijke beschermingsmid.d.elen

niet gebruiken.

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

Ajzen (1973) (atÈitude, subjektieve norm en intenties) werd alleen voor
wat betrefl de s¡¡þjektie¡¡e nern! een relalilsevonden met een tweetal-
achtergrondvariabelen. De waardering door kollega's en chefs en het be-
lang dat men d.aaraan hecht neemt met de leeftijd toe en er zijn ver-
schillen tussen de bedrijven.
Het bedrijfskrimaat (zie ook b.v. zohar, 1980) lijkt wat dat betreft
belangrijk, gezien het feit dat die subjektieve norm nog de sterkste
relatie vertoont met de diverse gedragsindikatoren.

Lasz,ookeæposi,t¿e en gedra.g

Om de expositie aan lasrook vast te stellen werden bij de lassers gedu-

rende 2 dagen (4 perioden) lasrookmetingen in de ademzone gehouden.

Zoals verwacht \^¡as de rookontwikketing bij het TIG-Iasse4 aanzienlijk
geringer dan bij de beide andere lasprocessen.
Hoewel- uit laboratoriumonderzoek blijkt dat bij het gebruik van een las-
helm de koncentratie lasdamp in d.e ademzone geringer is dan bij het ge-

bruik van een losse handkap (Ratsch, l-980) blijkt bij ons ond.erzoek in
de praktijk dat de resul-taten wat dat betreft inkonsistent zíjnz bij het
el-ektrodelassen werden ind,erdaad bij de gebruikers van een lashelm lage-
re stofkoncentraties gevonden; bij het MrG/MAG-lassen werden hogere

stofkoncentraties gevonden bij de lassers met een lasherm i.p.v. een

Iosse handkap.

De werkhouding (hoe dicht werkt men met het hoofd bij de bron) brijkt
- in ieder gevar bij het I"|IG/MAG- en TrG-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 afzuíging 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 ad.emzone wordt afgezo-
gen) en het feit dat de afzuigmond 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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laspistolen met afzuiging op het pistoor) zijn die niet artijd toepas-
baar (lastafels) 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 etektro-
denl-assers en l,lrc/MAc-lassers boven de MAC-waarden liggen, is een of
andere vorm van afzuiging noodzakelijk.
Indien apparatuur met pistoolafzuiging niet gebruikÈ kan worden of in-
Qie-n het 14sqen niet kan ggschieden op lastafels meÈ onderafzuiging zal-,

keld, het omgaan met de plaatselijke afzuiging grote aandacht moeten

krijgen in opleiding, training en werk.

KLachtenpatronen

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 kollega's, fysieke
werkomstandigheden en waardering werkkring) zijn vragen gesteld. over de

aanwezigheid van eventuele problemen. Tussen de bedrijven zijn er d.uide-

lijke verschillen in klachtenpatronen. De groep lassers als totaal wijkt
op drie punten af van de referentiegroep (NIPG-gegevens van ruim 24OO

werknemers): ze hebben - niet verbazend - meer klachten over de te l-eve-

ren inspanning en de fysieke werkomstandigheden. Mogelijk samenhangend

met de veranderde ekonomische situatie (het NlPe-bestand stamt uit de

jaren 1976-l-980) zijn er meer klachten over d.e waardering van de werk-
kring (o.a. vragen over de beloning en het toekomstperspektief).

Er zí)n diverse verbanden tussen klachten, gedragsmaten, achtergrondva-
riabelen etc. Vier aspekten springen er in refatie tot bepaald.e klachten
(-patronen) uit: het bedrijf, de opleiding, de subjektieve norm en de

Iasrookexpositie.
Dat er tussen bedrijven verschillen zijn in d,e klachtenpatronen van de

lassers is niet verwonderlijk.
Goede groepsrelaties (minder klachten over leiding en kollega's) kunnen

gen tevens samen met een vermindering van ziektegedrag, meer waardering

minder problemen met de werkkring.



84-

De relaties tussen opleiding en klachten is mogelijk verktaarbaar uit
het feit dat mensen met een wat hogere opleiding wat hogere ve¡:rr¡achtin-
gen hebben met betrekking tot het werk. Uiteindelijk doen ze heÈzelfde
werk als mensen met een lagere of zelfs geen voortgezette opleiding,
hetgeen de aanleiding kan zijn tot het hogere klachtenpatroon.
Dat een hogere lasrookexpositie samengaat met Jcl_actÉenlwer werko:gar+i-
satie en de fysieke omstandigheden lijkt togisch. Dat een toename aan

cijngebruik e.d., en nerveuze klachtên en inspanningsklachten 1igt nin-
der voor de hand. Gezien het feit dat het klachtenbeeld in retatie tot
lasrookexpositie blijft bestaan na korrekties voor leeftijd, bestaat het
vermoeden dat er sprake is van een soort "bedrijfs-healthy-workers-ef-
fektr': de meest gezonde lassers krijgen (bewust of onbewust) of nemen

het zwaarste werk. Ze hebben d.aar wer klachten over, maar met hun ge-
zondheid is alles in orde.
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SLOTWOORD EN SUGGESTIES

Gedrag ten aanzien van risico's lijkt meer te worden bepaald door de

taak (vaak subtiel-e expositie-aspekten) dan door de beleving en beoorde-

ling van die risicots. De taak "dwingttteen aantal handelingen af, ook

de - ¡lanuit læt oogpunt van veiligheid bezien - minder geslaagde.

Hoewel attitudeverbetering, bijvoorbeeld door veiligheidspromotie, en

het stimuleren van goede relaties tussen bedrijfsleiding en werkneners

en tussen werknemers onderling, bij kan d.ragen 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 bed.rijfs-
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.

gehanteerde observaÈie-instrumentarium: het door werknemers laten obser-
veren van taakuitvoerders die een soortgel-ijke Èaak hebben als zijzelf.
In het kader van het, krachtens het in te voeren artikel 6 van de wet op

de arbeidsomstandigheden, aan werknemers te geven veili-gheidsonderricht,
zort 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 inzicht
krijgen in het verloop van taken en in d.e cruciale momenten in de uit-
voering daarvan. Periodieke herhaling van die observaties kan bijdragen
tot een meer kontinu bewustzijn van het eigen gedrag. AIs vervolg op het
beschreven onderzoek ligt het in de bedoeling enkele proefprojekten ín
deze richting, te starten.

!{at betreft de betrouwbaarheid en validiteit van het observatie-ínstru-
mentarium het volgende:

Vergelijking van de ochtendobservaties bij de l-assers, met de middagob-

servatíes, wijst 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 zaI 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 \dat die geldigheid van de techniek betreft moeten berusten
in het feit dat het observatie-instrumentarium 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 zijn te vinden voor een zekere validiteit
(dat qeldt bijvoorbeeld voor de geobserveerde tlafstand tor her ag:ens,': _
er is een duidelíjke relatie met de objektief gemeten lasrookkoncentra-
rie) .

I¡'Iat d.e gehanteerde vragenlijst betreft: deze biedt de mogelijkheid op

betrekkelijk snelle wi-jze kennis van risico's en de motivatie ten aan-
zien van veilig werken te toetsen, hetgeen bij kan dragen tot een ge-
richt veiligheidsbeleid. Men dient zich echter te realiseren dat de

attitude van veilig werken, subjektieve normen en intenties maar een

beperkt gedeelte van het gedrag t.a.v. risicors verklaren. l"ten kan deze

aspekten echter beschouwen als onderdeer van het met de nieuwe
Arbeidsomstandighedenwet te introduceren begrip "welzijn".
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Bijlage 1.2

INLETDING

DoeI van het onderzoek waaraan u deelneemt is inzicht te krijgen in de

manier waarop mensen tegen hun werk en de veiligheid van hun werk aan-
kijken. Om een zo goed mogelijk (veiligheids-)beleid te kunnen voeren

is heLnoodzakelijk uw mening te weten over zaken die betrekking hebben

op dat werk en de veiligheidsaspekten daarvan.

ALLE GEGEVENS DIE

GENLTJST GAAT NA

WORDEN GEEN NAMEN

BAAR ZIJN.

U VERSTREKT V'IORDEN VERTROUI¡¡ELIJK BEHANDELD. DE VRA-

TNVULLING ALLEEN NAAR HET NIPG/TNO. BIJ DE R.A,PPORTAGE

GENOEMD EN ZULLEN TNDTVIDUELE PERSONEN NTET HERKEN-

HOE MOET U DEZE VRAGENLIJST INVULLEN

- Begint u met de vraag zorgvuldig te lezen.

- Bij de meeste vragen staan een aantar antwoorden genoemd en moet u
het hokje achter het antwoord dat u wilt geven, aankruisen.

VOORBEELD 1:

- verricht u uw werk meestal alleen of met
anderen?

alIéén

met één kollega

met twéé kollegars

T
1

L]
2

T
3

met meerdere kollega's 
I

4

Indien u meestal met t\,/ee kollega's werkt, kruist u het hokje met daar-
onder de 3, aan (zie volgend.e pagina) .
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aIIéén

met één kollega

E
I

rl
2

met meerdere kollegars T_l
t-l

4

- Bj-j enkele vragen zLL er een vervolgvraag. Dit wordt met een pijl aan-

gegeven.

VOORBEELD 2:

- fs er een personeels-
vereniging? j" fl

bnuttis l-l niet nuttis f-l

- Als er een personeels-
verenÍging is en u die
nuttig vind,t, kruist t." ñ
u aan 

'-" Ll
0

t"X
Lf nuttis X niet nuttis [l

"..X j"[o l+nutis [-l niet nuttie f-l

- Is er geen personeels-
vereniging dan kruist
u als volqt aan

n"e[_l
0



Bijlage 1.4

- Soms moet u uw antwoord op een schaal aankruisen.

VOORBEELD 3:

- vüilt u hieronder aankruisen hoe belangrijk u het vindt dat er een on-
#rrremingsraad is?

volstrekt
onbelangrijk

noch belangrijk
noch onbelangrijk

belangrijk nogal
nbelangrijk belangrijk

uw bedrijf een ondernemings-

zeet
belangrijk

Vindt u het nogal belangrijk dat er in
raad is, dan kruist u als volgrt aan:

T2

volstrekt
onbelang'ri jk

- Tenslotte zijn er nog
moet neerschrijven.

nogal noch belangrijk
noch onbelangrijk

nogal
onbelangrijk belangrri jk

open vragen waar u zelf uw antwoord of mening

VuIt u de vragen rustig in uw eigen tempo in.
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Algemene gegevens

- leeftijd

- geslacht man -. -

- burgelijke staat:

VIOU\^I. .

ongehuwd

samenwonend/gehuwd ...

gehuwd geweest

- aantal kind.eren

- nationaliteit

II Funktie

HIER NIET
INVT]LLEN

KÄART I

- op welke afdeling werkt u\
J

laar TT_12

L7 -I8
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- hoe lang werkt u op die afdeling?

heeft u hiervoor op een andere
afdeling gewerkt?

minder dan 6 maanden .

meer dan 6 maanden
maar nog geen jaar ..,

- welke afdeling was dat?

- hoe lang werkt u bij dit bedrijf?

r-2 jaar tr
3-4 jaar

5 - 10 jaar

1 1 jaar of langer

minder dan 6 maanden .

meer dan 6 maanden
maar nog g'een jaar . . .

I-2 jaar

3-4 jaar

T
1

rl

rl
4

tl
5

l_l
6

IER NIET

KA.ART T

19

2I-22

l
I

tl
2

tr
3

T
4

tr
5

langer



- hrelke funktie heeft u? -+

I¡'lelke werkzaamheden houdt dat voornamellJk in?

- geeft u leiding aan and.eren?

- welk onderwijs/opleidÍng heeft u gevolgd.?

wanneer hebt u voor het laatst in verband met uw
huidige werk een opleiding of kursus gevolgd?

"."J-lr"I

Bj- jlaqe 1 .7

24-2s

26-30

32-33

31

nooit

nog bezig

minder d.an 1 jaar geleden .

L-2 jaar geleden

3-4 jaar geleden

5 - 10 jaar geleden .

6

T
7

L

T
2r
3

T
4

T
5

LI jaar of langer geled.en
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- Vindt u dat u voor
scholing hebt?

uw werk voldoende

u u voor
ervaring hebt?

- in wat voor soort dienst werkt u?

verricht u uw
met anderen?

werk meestal alleen of

wat voor werk deed u, voor u bij
dit bedrijf kwam werken?

dagdienst

2 ploegendienst

3 ploegendienst

ander soort dienst
namelijk

35"". [-l i"
2

HTER NIET
INVULLEN

KAART I

aIléén

met één

meÈ twéé

collega

collegars

t_-l
L

t_l
2

tl
3

F

T
t

I
2

t_l
3

t_l
4

met meerdere collegats

39-40



nee l-l j" f]

nee[-l j"I

over de veiligheid in of van uI^I werk?

indien soms of regelmatig

WiIt u hieronder eventueel toelichten tvaar u dan aan denkt?

- zLjn er gevaren aan uw werk verbonden?

WiIt u hieronder toelichten welke gevaren dat zijn?

- bent u lid van een veiligheidskouunissie?

- hebt u een EIIBO-di-ploma?

BijJ-age 1.9 HIER NIET
INVULLEN

KAART I

4T

42

B0=1

KAART II

T2-16

III Veiligheid

- denkt u wel eens

IL

T7

18-25
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- zLjn er gevaarlijke stoffen in uw werk?

ne" [-l j" f]

wilt u hieronder toelichten welke stoffen dat zijn?

vereist uw werk dat u verplicht bent persoonlijke beschermingsmid.delen
of speciale werkkleding te gebruiken?

V,filt u aankruisen welke middel_en u moet gebruiken?

overall/stofjas

schort

veiligheidschoenen

Iaarzen

handschoenen

handcremes

snuitj e/stofmasker

vers e- luchtkap/ma sker

persluchtmasker

oogbescherming

gehoorbescherming

heLm

laskapr/lasbril

anders, te weten

tr
E
ü

ü

Ë
,|

t_l
ü

Ë

ú

û

É

É
7

HIER NIET
INVULLEN

KAART II

26

27-34

36

37

38

39

40

4T

42

43

44

45

46

47

48

49
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- zLjn deze beschermingsmiddelen makkeli jk beschikbaar?

- zi-jn deze beschermingsmiddelen in orde?

j" f] ne' l-l

n"e f-l sedeelrelijk I j" L]

indien nee of gedeeltelijk

Vtilt u hieronder toelichten wat er aan mankeert?

- gebruikt u de verplichte beschermingsmiddelen?

tr
2

soms wel/ ¡-----r

"ã*" Ï.i I meestar l-l artija l-l

HIER NIET
INVt,LLEN

KA,ART TI

52-53

nooit l--l zeld.entt
T

indien soms, zelden of nooit

hlilt u hieronder
u niet altijd of

toelichten welke persoonlijke
nooit gebruikt en waarom?

besehermingsmiddelen

55-60
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- zj-jn er beschermingsmiddelen beschikbaar die niet

EIER NIET
TNVULLEN

KAART II

63-64

verplicht zLjn?

ja [_l neell
I

u
2

gebruikt u die?

indien soms, meestal of altijd

tVilt u hieronder
u gebruikt?

opgeven welke niet-verplichte beschermingsmiddelen

indien ja

8O=2



r,¡ilt u hieronder aankruisen
gedaan en of u dat nuttig of

. er zijn regels en voor-
schriften

er worden persoonlijke
bescherminqsmiddelen
ter beschikking gesteld

er worden posters met
waarschuwingen opge-
hangen

er worden veiligheids-
akties gehouden

er wordt regelmatig
veiligheidsvoorlich-
ting gegeven

er is een veilÍgheids-
premiesysteem

er wordt veiligheids-
training gegeven

er is een vêiligheids-
funktionaris

er is een bedrijfs-
brandweer

Bijlaqe 1.13

wat er aan de veiligheid op uw werk wordt
niet nuttig vindt?

er is een veiligheids- nee
(ARBO) kommissie

"e. l j"[-l
-õ- 

El nuæis [-l nier nuæis []

"". [l ja

nuttis n niet nuttis f]

""' l-l j" l-lT= E nuttis l-l niet nutttn I
,'"" l--] :" l-ltttro L+nuttis n niet nuttis f_]

,'e. l--l i" l---llll,lo L+ nuttiø [-l niet nuttis f_]

"". l-l j" l-l"õ- 1-ì nuttis l-l nier nu*is f

I j"n
0 Lt n,rttiv l-l niet nuttis I

tr". [-l ja |_lllll0 L-tnuttis [-l niet nutÈtn I

"". f-l j" f]
l-¡ r,,r..t, I nj-et nuttis l_-]
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. er is een bedrijfs-EHBO

er is blusmateriaal

er is een rampenplan

"." i-l ja
0

"""11 j"n-o -f+nuttis 
I niet nuttis I

nuttig niet nuttig

nuttiq n niet nuttis n

".. l-] j"no !¡nuttis l-l nier nuttr 
Ç

ER NIET
EN

KAART TIT

2I

25-30

anders, te weten

wat is volgens u het laatste dat er in uw werk op
is gedaan?

veiligheidsgebied

- hoe zijn uw ervaringen met de veiligheidsfunktionaris/dienst?

indien gunstig of ongunstig

T
3

Wilt u uw ervaringen hieronder toeli-chten?

32-36



Bijlage 1.15

wilt u door middel van een kruisje aangeven in hoeverre u heÈ met de

onderstaande uitspraken eens bent?

. de veiligheidsmaatregelen in dit bedrijf zijn dusdanig dat een on-
geval of gezondheidsschade vrijwel uitgesloten is

helemaal niet
mee eens

. ongevallen

I

helemaal niet
mee eens

mee eens

niet mee
eens

zijn meestal het

niet mee
eens

eens

noch Imee eens
noch mee oneens

gevolg van een menselijke fout
34

helemaal
mee eens

ik heb miin eigen veiligheid op mijn werk,

helemaal niet niet'mee

noch mee eens
noch mee oneens

mee eens

in de hand

4

mee eens

ongelukken zijn nooit helemaal te

noch
noch

mee eens
mee oneens

voorkomen

helemaal niet
mee eens

. ik heb de

I

niet mee
eens

keuze tussen meer

noch mee
noch mee

of minder

eens mee eens
oneens

veilig werken

helemaal
mee eens

HIER NIET
INVULLEN

KÄART III

37

3B

39

40

4I

42

43

helemaal niet
mee eens

. de direktie
I

niet mee
eens

vindt produktie
)

noch mee eens mee eens
noch mee oneens

belangrijker dan veiligheid

helemaal
mee eens

5

helemaal niet
mee eens

. veiligheid
I

niet mee
eens

is grotendeels

2

mee eens

gedrag

4

mee eens

noch mee eens
noch mee oneens

een zaak van je eigen

helemaal
nlee eens

helemaal ni-et
mee eens

niet mee
eens

noch
noch

mee eens
mee oneens

helemaal
mee eens
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hieronder worden een aantal zaken genoemd waarvan we willen weten hoe
vervelend of juist prettig u die vindt. vlirt u door mid.der van een
kruisje aangeven hoe prettig of vervelend u het genoemde vind.t?

, het werken volgens regels en voorschriften
12345

erg nogal
vervelend vervelend

. werkvertraging

noch vervelend
noch prettig

noch vervelend
noch prettig

nogal erg
prettig prettig

nogal erg
prettig prettig

erg
vervelend

erg
vervelend

erg
vervelend

. uw eigen

I

improviseren

1

nogal
vervelend

nogal
vervelend

noch veivelend nogal erq
noch pretti-g prettig prettig

het gebruik van persoonlj-jke beschermingsmiddelen

1234

nogal
vervelend

werkvoorbereiding

2

noch vervel-end nogal
noch prettig prettig

erg
pretti-g

5

nogal erg
prettig prettig

erg nogal noch vervelend
vervelend vervelend noch prettig

. het gebeuren van ongevallen

vervelend vervelend noch

. waardering van uw collega's

vervelend
prettig

T2 3

noch vervelend
noch prettig

. waard.ering

T

nogal
prettig

van uu/ direkte
2

nogal
prettig

erg
prettig

chef of baas

3

er9
prettig

noch vervelend
noch prettig

nogal

HTER NIET
INVTILLEN

KAART III

44

45

46

47

48

49

50

51



. uitgerust zijn
l2

noeh vervelend nogal
noch prettig prettig

. een goede gezondheid

prettig prettlg
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wilt u bij elk van de onderstaande
van bent dat die ui-tspraak 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 regels en voorschriften
12345

HIER NIET
TN\TLILLEN

K.AART III

54

5s

56

57

58

59

zeker
niet

onwaarschijn-
rijk

twij feI-
achtig

waarschijn-
rijk

zeker

zeker
niet

veilig werken betekent

T2
werkvertragj-ng

twij feI-
achtig

ongevallen
2

onwaarschijn-
rijk

waarschijn- zeker
rijk

veilig werken voorkomt

I2

zeker
niet

zeker
niet

onwaarschijn-
rj_jk

twij fel-
achtig

waarschijn- zeker
rijk

veilig werken wordt ger^raardeerd

123
door collegats

4

vei-lig werken wordt

T2

onwaarschijn-
rijk

twij fel-
achtig

gewaardeerd door

3

waarschijn- zeker
rijk

mijn direkte chef/baas

45

zeker
niet

zeker
niet

veilig werken is belangrijk voor

123

waarschijn- zeker
rijk

een goede gezondheid

45

waarschijn- zeker
rijk

onvfaarschi jn-
lijk

twij feI-
achtig

twij feI-
achti-g

onl^/aarSchi jn-
lijk

veiligr werken kan all-een als
123

je uitgerust bent

4

zeker
niet

onwaarschijn-
lijk

twij fel-
achtig

waarschijn- zeker
rijk

60



Bijlage 1.19

veilig werken betekent: improviseren

12345
I

zejker onwaarschijn- twiJfet- waarschijn- zeker
niet rijk achtig rijk

eilj.gr ¡¡s¡¡çsn l¡etekentÌret gebruik van persoonl ijke Jlesche
middelen

t2345

zeker
niet

zekex
niet

veilig werken is
t2

onwaarschijn-
lijk

twij feI-
achtig

een k$¡estie van je
3

waarschijn- zeker
rijk

werk voorbereiden

4s
waarschijn- zeker

lijk
onwaarschijn-

lijk
twij fel-
achtig



Bijlage 1.20

wilt u bij de d.rie onderstaande vragen ook weer door middel van eenkruisje uw antwoord geven?

. hoe belangrijk vinden uw collegars veilig werken?

volstrekt noch belanqri-ik

-langrijk 

onbelangr noch onbelangrijk belangrijk belangrijk

' hoe belangrijk wìrx1t rrw rlirekte-che-f.-/-b¿ss--¡çi--l-igr-¡n¡erleen?--
I2?aq

vol-strekt nogal noch belangrijk nogal zeeT
onbelangrijk onbelangrijk noch onbelangrijk berangrijk berangri_jk

. hoe berangrijk vindt de direktie van uw bedrijf, veiJ_ig werken?
12345

volstrekt nogal noch bglangrijk nogal zeeronbelangrijk onbelangrijk nochonbelañgrijk belañqrijk fefanqil¡l<

- vindt u die menj-ng van uw collega's over veilig werken, belangrijk?

j" f ".. [---l

- waarschuwen ur^r collega I s u weleens ars ze vinden dat u onveilig werk?

j"I n""l-l
2t

hij vindt dat u onveilig

ia ! nee,,

veiligheidsfunktionaris, u weleens

T
1

- waarschu\^¡t uv¡ direkte chef,/baas u we]eens
werkt?

- waarschuwen anderen,
als ze vinden dat u

bijvoorbeel_d de
onveilig werkt?

j"I ""'[l
2t

- vindt u die mening van uv/ chef/baas over veilig werken, belangrijk?

H]ER NTET
INVULLEN

KAART III

j"E ""'[-l
2

- vindt u die mening van de direktie over veiri-g werken, berangrijk?

j"f """1-l

80=3



kunt u
soms,

.ik
,J.

bij de onderstaande uitspraken
zelden of nooit voor u gelden?

probeer veilig te werken ook aI
z

Bijlage 1 .21

aangeven of ze altijd, meestal,

levert dat werkvertraging op

45

nooit zelden meestal altijd
soms niet

. ik hou me aan de regels en voorachriften ook als dat niet p-raktisch
is

nooit zelden soms wel,/ meeétal altijd
soms niet

. ik waarschuw mijn chef of de veiligheidsfunktionaris voor onveilige
situaties

nooit zelden soms wel,/
soms niet

meestal altij d

zodra er iets aan mi-jn persoonlijke beschermingsmidd.elen mankeert
vraag ik direkt nieuwe

T 3452

nooit zelden soms welr/
soms niet

op de werkplek

meestal altijd

direkt op te ruimen

4 5

soms wel,/ meestal altij d

.ik
I

waarschuw mijn

soms niet

colleqa's als
2

nooit zelden soms wel/
soms niet

ik probeer de persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken ook al-
belemmeren ze me in mijn werk

1 2 4 5

nooit zelden soms welr/
soms niet

meestal altijd

. als een machinebeveiliging mij hindert, schakel ik hem uit

123 4 5

soms welr/
soms niet

ze onveilig
4

nooit zelden meestal altijd
18

HIER NIET
INVULLEN

K.AART IV

1.1

T2

13

I4

15

I6

I1



r.22

u wel eens momenten d,at u vrat
in uw werk, dan gewoonlijk?

meer risl-co I s

j"8"""[-l

Zoudt u kunnen aangeven vüanneer d.at ís en wat de oorzaakt daarvan is?

32-36



-al
de

met aI, vindt
veiligheid in

u dat het
uw werk?

in orde is met

eijlage 1.23 ITIER NIET
TNVT]LLEN

K.AART IV

37

3B-43

45-5t

""' l-l
2

j" fl
7

Í'lilt u hieronder toerichten wat er niet in orde is met de veiligheid
in uw werk?

heeft u zelf ideeën
de veiligheid. in uw

over verbetering van
werk?

"""1-l ,-.[
L2

44

t'Iilt u hieronder toelichten aan welke verbeteringen u denkt?

80=4



Bijlage 1.24

IV 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 lichanelijk erg inspannend?

- is uw werk geestetijk erg inspannend?

tijdsdruk?- werkt u geregeld onder

- 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 \¡¡erk eigenlijk kalmer aan
moeten doen?

heeft u in het werk veel hinder van wisseling
van temperatuur?

heeft u in uw werk veen hinder van mechanische
trillingen, schokken?

heeft u in het werk veel hinder van droge lucht?

heeft u in het werk veel hinder van gebrek aan
frisse lucht?

heeft u in het werk veel hind.er van lawaai?

"""1-] j"J

2

""" f-l
t

""" l-l
T

""" [l
L

"".f]
T

"". i--l
T

""" l-l
T

"." l-l
I

""'l-l
I

"'" l-l
1

,,"" f-l
L

":r r
T

""'f]
1

14

15

t6

T7

18

I9

20

2I

22

23

24

1

T
2

n
2

T
2r
2

tr
2

u
2

u
2r
2

T
2

u
2

T
2

T
2

ja

la

ja

la

ja

la

la

ja

la

la

ja

ja 25



Bijlage 1.25 HIER NIET
INVULLEN
KAART V

26

28

r
2

tl,2

2

T
2

l
2

T
2

tl
2

T
2

rl
2

T
2

t_-l
2r
2

T
T

T
2

".. J-l j" f]

heeft u in het werk veel hinder van stank?

heeft u in het werk veel hÍnder van damp,
nevel, gas?

- heeft u in uw werk veel hinder van rook?

nee

nee

Ija
1

Ija
I

n"I]

_hee et- hi_nd eh.€e*_ "._Ff_i.ver ing, re ?

- hee eI hind f? rr". [-l ja
tt

I

- hee eI hind I, smeer? n.. [-| ja
tt

1

- voelt u zich vaak gespannen?

- bent u vaak nerveus?

nee

nee

nee

nee

Ilr"I
T

- voelt

- bent u

u zich vaak gejaagd?

vaak moedeloos?

"". l-l ja

nee

T
T

¡
Ir
I

T
1r
I

L

rl
2

n
1.

- gebruikt u geregeld medicijnen?

bent u de afgelopen zes maanden
klacht naar de arts géweest?

bent u onder behandeling van een
andere therapeut?

met een

arts of

vindt u de ond.erlinge sfeer meestal goed
op het werk?

- ergert u zich vaak aan anderen op het werk?

- werkt u doorgaans onder goede dagelijkse
Ieidingr?



Bi jJ-age 1 .26

- heeft de dagelijkse leiding een juist beeld
van u in uw werk?

- is het werk doorgaans goed georganiseerd?

- kunt u voldoend.e overl

situaties?

wordt u in het werk geregeld gehinderd d.oor
gebreken j-n het werk van anderen?

zL)n er omstandigheden in uw werk die een on-
gunstige invloed. hebben op uvr privéleven?

voelt u zich in dit bedrijf voldoende ge\¡¡aar-
deerd,?

vindt u uw beloning in overeenstemming met het
werk dat u doet?

zijn uw vooruitzichten bij deze werkgever goed?

aI met aI, vindt u nu zelf dat u goed, redelijk, matig of niet goed
zit met uw werk?

soea f--l rederijk f-l mativ l-l niet øoeo l-l
1.23

heeft u zel-f nog opmerkingen of ideeën over wat beter zou kunnen in
uw werk, waardoor u prettiger zou werken?

""'l-l
2

neell
2

T
T

¡
1

tr
2

T
2r
1.r
1

u
L

la

la

HIER NTET
IN\¡T]LLEN
KAART V

42

43

"."1-l
I

""" l-l
L

"." f-l
2

""" f-l
2

"". [l
2

la

47

48

la

la

49

50

la

52""" l-l
L

j" 
f___l

2

I¡'lilt u dat hieronder toel-ichten

53-58



Ziekte- en ongevallenverleden

- heeft u de laatste tijd gezondheidsklachten
r¡¡aarvan u denkt dat ze door het werk komen?

wilt u hieronder toelichten welke klachten dat zijn

"". l_l j"I

BLjLage I.27 HIER NIET
fNVULLEN

KAART V

60-64

heeft u weleens een ongeval
verzuim) in uw huidige werk

(met of zonder
qehad?

"."1-l j"I

heeft u het afgelopen jaar (dus in I9B2) een ongeval (rnet of zonder
verzuim) gehad?

.... keer 66-67

tr
3

".. f_l één n meerd.ere

l2

Kunt u het ongeval/de ongevallen die u in het afgelopen jaar (1982)
hebt gehad op de volgende paginars beschrijven?



Bijlage 1.28
INDTEN U HET VORIGE JAAR (T982) EENN ONGEVAL HEBT GEHAD KUNT U DEZE PAGINA OVERSLAAN

EERSTE OF ENIGE ONGEVAL TN 1982

lVanneer gebeurde het (datum) ?

waar gebeurde het in het bedrijf?

HTER NIET
INVI]LT,EN

wat gebeurde er?

was er een produkt of gebruiks-
voor\Á/erp bij betrokken en zo ]a
wat?

welk letsel liep u op?

aan welk lichaamsdeel?

bent u daarvoor behandeld?

nee

EHBO-behandeling

behandeling door bedrij fsarts

behandeling door huisarts

poliklinische behandeling

ziekenhuisopname

heeft u door dat ongeval moeten verzuimen?

I
I

T
2

u
J

T
4

T
5

T
6

lveet nu nog

waren er nog

hoelang?

andere slachtoffers?
j" f] ".q_l



Bijlage 1.29
INDIEN U HET VORTGE JAAR T982) GEEN ONGEVAL HEBT GEHAD KUNT U DEZE PAGINA OVERSLA.AN

TWEEDE ONGEVAL IN 1982 IITER NTET
INVT'LLEN

lvanneer gebeurde het (datum) ? .

waar gebeurde het Ín het bedrijf?

I4rat

h¡at

aan et doen?

gebeurde er?

\¡¡as er een produkt of gebruiks-
voor$¡erp bij betrokken en zo ja
wat?

welk letsel IieP u op?

welk lichaamsdeel?

daarvoor behandeld?

nee

EIIBO-behandeling

I
L

door bedrijfsarts

door huisarts

T
2

tl
3

poliklinische behandeling

ziekenhuisopname

verzuimen?

T
4

T
5

T
6

heeft door dat ongeval moeten

"."1-l j"E
2

nog hoelang?

andere slachtoffers? j"I
1.

".i-l
2

nu

nog
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BEDRIJFSNR. :

PERSOON:

DATU!t

AANVANG OBSERVÀTIE

EIND OBSERVATIE

TÀÀXONDERBRÉKING VAII :

TOT:

UUR

UUR

UUR

UUR

HOOGTE WERKRUIMTE ..... E.

OPEN/GESI,OTEN

GROOT|E .. .... n¡

TOCHT JÀINEE TEI.{P. .....-.
LUCHTVOCHTIGHEID

PI,ÀÀTSELIJKE À¡ZUIGING AÀNWEZIG JÀ/NEE

LÊNGTE:

TAÄK:

AÀRD WERKZAÀI'IHEDEN:
(lasproces, evt. lengte

FUNKTIE:

VERPLICHTE PBM:

OVERALL/STOFJAS

SCHORT

VE II, IGHE T DSSCHOENEN

LAÀRZEN

HANDSCHOENEN

SNU ITJElSTOF¡/t.ASKER

VERSELUCHTKÀP /MÀSKER

PERSLUCHTMASKER

OOGBESCHERMING

GEHOORB ESCTIERMING

HELM

VASTE I,ASKAP

LOSSE LASKAP

LASI]R I L

ANIJERS, TE WFìTEN

electrode)

tr
!
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L__l

t-l
I
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BUZONDERHEDEN:
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t4
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AKTIVITEIT 1 2 3 4 6' 7 9' 10' t1 t2 13 14,

NIET GEBRUIKEN HANDGEREEDSCITAP

TAFEL TE VOL

KÃPOT GÉREEDSCHAP

DEFEKT MÀTERIÀÀT
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STOEIH!¡

IN DE WEG LOPEI{

LOSSE KLEREN

FLÀDDERENDE MOUI¡IEN

VALLEN GEREEDSCHÀP

VÀT.LEN OVERIGE

GEZICST AFVEGEN MET POETSLAP

GEZICHT APVEGEN MET POETSLAP

NIET GEBRUIK AFZUIGING

OP LOPENDE MACIIINE STEUNEN

BEVEILIGING UITSCHAKELEN

OVER MACHINE REIKEN

ROM¡,{EL OP yLOER

RINGEN

SLECHT TILLEN

GOOIEN,/SMIJTEN MÀTERIAÀI

ROKEN



BEDRIJFSNR. :

PERSOON:

LENGTE:

TAÄK:

ÀÂRD WERKZAÀJ'IHEDEN:
(lasproces, evt, lengte electrode)

I,'UNKTTE:

lltu\tì:

VERPLI(]H'TFI PBM:

()VîìRAt, L, ./STOFJAS

scHoRT

VE II.IGHEI DSSCHOENEN

LÀ.ÀRZEN"

IIANDSCJIIOENEN

IìNIJ I'fJE/STOF MASKER

VERSELI JCHTKÀP/MASKER
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UUR
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B
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LUCIITVOCHTIGHEID

PLAÃTSELT.IKE ÀFZUIGING ÀÀNWEZIG JAINEE
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NJ



TA

BEDRIJFSNR.:

PERSOON:

DATUM

AÀNVÀNG OBSERVATIE

ETND OBSERVATTE

TAÀKONDÊRBREKING VAN:

TOT:

UUR

UUR

UUR

UUR

HOOGTE WERKRUIMTE ..... n.

OPEN/GESLOTEN

GROOTTE .. .... m2

TOCHT JÀINEE TEMP. .. .. . ..

LEI\IGTE:

TAÀK:

AÀRD ç^IERKZAÀMHEDEN:
(lasproces, evt. fengte

PUNKTIE:

HAAR:

VÐRPLICHTE PBM:

OVERALL/STOFJAS

SCIlORT

VE IL ICHET DS SCHOENEN

LAÀRZEN

HANDSCHOENEN

SNU f T.J Ê]/STOF14ÀSKER

VERI]ELIJCHTKÀP/MÀSK ER

PERSLUCHTMÀSKER

OOC Bi.JSCII ERTI INC

(IEI]OORB IìS(]IlERItl I NG

Il Élr. t4

VASTÉ LAS]¿.AP

I,OSS E I,AS¡:AP

I,AS IlR II.

ANI)FJRS, ]'E WÐTFN

LUCHT\/OCHTIGHEID

PLAATSELIJKE AFZUIGING AÀNWEZIG JA/NEE
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BIJZONDERHEDEN:
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1

B
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electrode)
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I
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--'13

- I r,r

15



BEDRIJFSNR.:

PERSOON:

DATUM

AÀNVÀNG OBSERVÀTIE

EI¡ID OBSERVATIE

TAÀKONDERBREKING VÀN:

TOT:

UUR

UUR

IruR

I'UR

LENGTE:

TAÀK:

AARD WERKZAAMHEDEN:
(Iasproces, evt. Iengte electrode)
FUNKTIE:

HÀÃR :

VERPLICHTE PBM: BIJZONDERIIEDEN:

OVERALL/STOFJAS

SCHORT

VEIL IGHEIDSSCHOENEN

LA,ARZEN

HANDSCHOENEN

SNU ITJE/STOF¡4ÀSKER

VERSELUCHTKAP/¡¡¡STSN

PERSLUCNTMASKER

OOGBESCIIERMINC

C EHOORTI IìSCHERMI NG

HEI,M

VASTE L/\SKÀP

T,OSSE L/ìSKAP

I,ASt]R I I,

ANDI]RS, TE WETEN

TI
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EOOGTE WERKRUIMTE

oPEN/GESICIIEN

GROCXFrE ...... xr¡

TOCHT JÀINEE TEMP.

IJUCIfI\'OCHTIGHEID

PIÀATSELIJKE AFZUIGING ÀÀI¡¡{EZIG JAINEE

L = Lassen
S = snijden
sL = slijpen
N-V.T. = geen bron

bú
t-.u.
ts
0,
ta
o
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eijlage 3

Faktor-analyse kan worden toegepast als men te maken heeft met een aan-

tal variabelen die onderling relaties vertonen, maar waarbij deze rela-

ties niet kunnen worden begrepen in termen van onderlinge beÍnvloedin-

, gen.

In dat geval kan men veronderstellen dat de samenhangen door de werking

zogenaamde faktoren, tot stand komen.

Elke faktor hangt in meerdere of mindere mate met elk van de gemeten

variabelen samen en is op die wijze verantwoordelijk voor een deel van

de relaties tussen de variabelen onderling. De mate van samenhang tussen

elk van de faktoren en elk van de variabelen wordt berekend en faktorla-
ding genoemd. Bij elke faktor kan men nagaan welke faktorladingen hoog

zíjn (positief of negatief) en de inhoud van de bijbehorende variabelen

geeft dan een indruk wat de aard van de faktor moet zijn.





Bijlage 4.1

De P.svcholoog, l9tl.l, XIX. no. I I, pp 661-á69

Risicoperceptie en riskant gedrag in de
arbeidssituatie
Toetsing van het Fishbein-Ajzen attitudemodel in de
praktijk

V. A. Güttingert

ls de manier waarop mensen risico's waarnemen belangrijk voclr de wijze waarop
ze ziclt in hun arbeidssituatie gedragen? Men is geneigd, die vraag positief te
beantwoorden: een gewaarschuwd man telt tenslottc voor twee, en wie - dotlr
een gebrekkige waarne m ing of een veronachtzamende attitude - waarschuwingen
eigenlijk in de wind slaat, zou grote kans lopen dat hij of zij brokken maakt.

Deze kwestie lijkt in toenemende mate onclerwerp van psychologisch ondcr-
zoek te worden. Het begrip'risicoperceptie'is intussen niet nieuw in de psycho-
logie. Het is verbonden met talrijk beslissingstheoretisch laboratorium-onder-
zoek. Samenhangend met de introduktie en implementatie van nieuwe technolo-
gieën is dit concept nu uit de laboratoriumsfeer gehaald en hebben verschillendc
onderzoekers getracht, vast te stellen wat de psychologische cleterminanten ziin
van de wijze waarop mensen risico's beoordelen en beleven (Stallen en Vlck.
1979; Otway, 1980).

In veel van dat onderzoek - onder meer gericht op de beleving en beoordeling
van tJiverse vormen van energiewinning. dat wil zeggen collectieve risico's - wordt
een koppeling gemaakt tussen het begrip risicoperceptie en het attitudebegrip,
zoals ontwikkeld door Fishbein en Ajzen (o. a. Otway, 1980; Meertens en Stalle n,
1981; Midden. Daamen & Verplanken, l9tì3). In enkele van die onderzoekingen
tracht men dan ook gedragsintenties of (gerapporteerd) gedrag te voorspellen
met behulp van het door Fishbein en Ajzen ontwikkelde attitudemodel (Fishbein
& Ajzen 1975).

De vraag naar de relatie tussen de attitude ten aanzien van risico's en het
getJrag met betrekking tot die risico's, is ook voor arbeids- en organisatiepsycho-
logen interessant. Immers. van oudsher vormen pogingen tot attitudebeinvloe-
ding een van de belangrijkste middelen om de veiligheid in de arbeidssituatie te
bevorderen. Zulks ondanks het gegeven dat de relatie risicoperceptie-gedrag in
de arbeidssituatie nauwelijks onderwerp is geweest van onderzoek terwijl boven-
dien de meeste resultaten van allerlei vormen van "veiligheidspromotie", gericht
op attitudebeïnvloeding. toch vrij pover zijn (zie bijvoorbeeld Altman 1970;

Komaki e.a., 1978). Dit kan betekenen dat men zich bij bedrijfsveiligheidspromo-
tie niet op de juiste determinanten van de attitude ten aanzien van risico's richt.
Mogelijk is de relatie (risico-)attitude en gedrag (ten aanzien van risico's) niet zcr

I Wetenschappelijk medcwerkcr bij het Ncderlnnds lnstituut voor Praeventievc Gezondheidszorg/
TNO. t-eiden
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sterk als men veronderstelt en wordt het gedrag meer door andere faktoren
bepaald dan de attitude. Voor we ingaan op een onderzoek waarin de relatie
tussen attitude en gedrag ten aanzien van risico's in het werk is getoetst eerst
een beschrijving van het model van Fishbein en Ajzen.

Het model

Gedrag wordt in de conceptie van Fishbein en Ajzen vooral bepaald door de
intentie tot dat gedrag. Deze gedragsintentie wordt weer bepaald door dc attitude
met betrekking tot dat gedrag alsmede de zogenoemde subjectieve norm, die
staat voor de rol van de sociale omgeving zoals de persoon die percipieert (som-
migen spreken in dit verband dan ook wel van "sociale norm"). Schematisch ziet
hct model er als volgt uit:

Opvattingen. taxaties. nreuingen ovcr
cje consequenties van (on)verlig

werken en voorwaarcle n tot !'eilig
wcrkcn op b:rsis r irn inlìrrm:,t ie.

observatie. c¡v'aring

Attitudct a '" veilig
rverken

F-ip,uur l. Relatic tusscn attitude en lcitelijk gedrag naar anakrgie van de attitudethcoric van Fishbcin
cn Ajzen ( 197-5 ).

[{et aantrekkelijke van dit model - en mogelijk verklaart dat zijn populariteit -
is dat het een mathematische vorm kent, hetgeen één en ander op betrekkelijk
eenvoudige wijze kwantificeerbaar maakt.
Kan met behulp van bovenstaand model het gedrag ten aanzien van risico's in
de arbeidssituatie worden voorspeld op basis van de attitude ten aanzien van die
risico's en op basis van de subjectieve norm? Deze vraag is onderwerp geweest
van een onderzoek bij lassers.

Opzel

46 Lassers, verdeeld over drie bedrijven werden geïnterviewd en - hieraan voor-
afgaantl - op hun werk geobserveerd. Voor de beroepsgroep lassers werd gekozen
omdat die aan veel(soortige) risico's is blootgesteld. Naast de min of meer "ge-
bruikelijke" ongevallenrisico's - waarbij dient te worden aangetekend dat cleze
voor werknemers in de metaalsector vrij hoog zijn (CBS, l9tl2) - hebben lassers
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Bijlage 4.3

te maken met zowel toxische als fysische risico's (lasdampen, straling, hitte,
lawaai). Hoewel het aanvankelijk in de bedoeling lag een groter aantal lassers

in het onclerzoek te betrekken (minimaal 60) moest. door de moeilijke toeganke-

lijkheid van bedrijven. het onderzoek eerder worden afgerond. Zo weigerden

l4 beclrijven die voor het ttnderzoek werden benaderd. Argumenten om niet
deel te nemen aan het onderzoek waren: onderzoeksmoeheid. slechte ervaringen
met onderzockers en financiëel-economische motleven.

Inlerviews

In een speciaal hiervoor ontwikkelde vragenlijst stelden we vragen over een

achttal aspecten die in verband konden worden gebracht met de veiligheid in of
van het werk. vragen die betrekking hadden op de evaluatie van die aspekten

en de zogenocmde belief strength, de mate waarin men verwacht dat het betrtef-
fende aspect met de veiligheid te tnaken heeft. Zo vroegen we naar het al dan

niet prettig vinden van regels en voorschriften, het gebruik van persoonli,ike
beschermingsmiddelen etc., (evzrluaties). In een ander deel van de vragenlijst
werd gepeild in welke mate men het eens was met uitspraken als: "veilig rverken

betekent het naleven van regels en voorschriften". "veilig werken betekent het
gebruik van persoonlijke bescherrningsmiddelen" e.cl. Daarnaast werden vragen
gesteld over de veronderstelde verwachtingen van collega's en chefs met betrek-
king tot het gedrag ten aanzien van risico's en het belang van deze referentiegroe-
pen en -personen voor de respondenten.
Bij de vragen naar de gedragsintenties maakten we een onderscheid tussen w,erke-

lijke intenties ("ik probeer mijn persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken,
ook al belemmeren ze me in mijn werk") en gerapporteerd ge elrug ("ik hou me

aan regels en voorschriften ook als dat niet prettig is"). ln veel onderzoek - V.
d. Meer (19tì1) wijst daar ook op - waarin attitudemodellen werden getoetst.
bestaat de gedragsmeting uit vragen naar dat gedrag (bijvoorbeeld Andriessen,
1974). Het probleem is dat de scheiding tussen intenties en het gerapporteerd
gedrag niet zo scherp lijkt. Het "overte gedrag" kan daar weleens - om allerlei
redenen, waaronder sociale wenselijkheidsmotieven - aanzienlijk van afwijken.
zoals we onder andere constateerden in eigen onderzoek, waaruit bleek dat er
een aanzienlijke discrepantie bestond tussen de mate waarin ouders zeiden hun
kinderen te begeleiden in het verkeer en de feitelijk gekonstateerde mate van
begeleiding (Güttinger, 1980).

Gedragsobservaties

Elke lasser werd tijdens de ochtendwerkzaamheden en na de middagpauze gedu-
rende 4 x 1,5 minuten geobserveerd (totaal 8 x l-5 minuten). Daarbij werden vicr
observatietechn ieken toegepast (elke techniek werd 2 x 15 minuten gehanteerd).
Op grond van eercìere ervaring met de toepassing van deze technieken (Güttinger,
1981), wercl voor genoemde observatieperioden gekozen. Belangrijkste elemen-
ten uit de gehanteerde techniekenzijn de volgende:
o SaJ'ety sampling (Peterserr, 1978). Hierbij wordt ecn checklist met risicover-
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hogende gedragingen gehanteerd. Deze handelingen kunnen zowel betrekking
hebben op ongevallenrisico's als op toxische risico's (gebruik van lasrookafzui-
ging e.d.). Ook categorieën als "verkeerd tillen" maken deel uit van deze
checklist.

o Positive sampling (Komaki, 1978). Welke extra veilige gedragingen komen
vooren in welke mate? Hierbij wordt bijvoorbeeld gelet op het waarschuwen
of helpen van kollega's.

o Tuakanalyse (winsemius. 1969). Bij deze wat meer complexere techniek staan
dne taakelementen centraal bij de observaties.

- overbruggingen. Bij de meeste taken worden er wisselend diverse gereed-
schappen gebruikt. Anticiperend op komend gebruik zal men gereedschap
dat op dat moment niet wordt gebruikt 'bij de hand willen houden'. Dit kan
in meer of nrinder mate het geval zijrr (sterke of zwakke overbruggingen).
Overbruggingen kunnen ook naar de mate u,aarin ze risico's in zich houclen.
worden onderscheiden in 'slechte'of 'goecle' overbruggingen. Bijvoorbeelcl:
cen snijbrander brandend op de hoek van de tafel leggen: 'een sterke, slechte
overbrugging'. Een schroevedraaier necrgelegd in de gereedschapskist: 'een
zwakke, goede overbrugging'.

- catechrese. Deze term staat voor het' oneigenlijk gebruik van instrumenten".
Het indraaien van een schroef met een mes is daarvan een algemeen bekend
voorbeeld, Naarmate het gebruikte instrument minder geschikt is voor de
taak, is de catachrese sterker.

- afkortingen. I'Iierbij gaat het om het niet afmaken van de taak of taakonder-
delen zoals het niet uitzetten van een machine e.d.

o PBM-gebr¿¡ik. observaties van het gebruik van de verplichte persoonlijke óe-
sc'hermingsmiddelen staat hierbij centraal.

Naast waarnemingen met bovenstande technieken observeerden we het vóórko-
men van slechte lichaamshoudingen tijdens het werk. Tevens werd - in verband
met toxische risico's - gelet op de afstand van ademzône (hoofd) tot het te lassen
(snijden of slijpen) werkstuk. Het laatste gebeurde door middel van time-samp-
ling: gedurende de observatieperiode (15 minuten's ochtends en's middags)
werd elke minuut de afstand van het hoofd tot cle bron v¿rn toxische verontreini-
ging genoteerd.
omdat de lassers al geruime tijd gewend waren aan de aanwezigheicl van de
observator en niet exact op de hoogte waren ùan de inhoud der observaties,
konden observatorinvloeden tot een minimum worden beperkt.

Resultaten

Alvorens in te gaan op de resultaten, willen we enkele kanttekeningen plaatsen.
Het betreft de generaliseerbaarheid van de bevindingen. Allereerst is het onder-
zoek beperkt gebleven tot één groep productiemedewerkers. Daarnaast willen
we wijzen op de mogelijkhei<J dat de drie cleelnemende bedrijven niet reprcse n-
tatief zijn voor de bedrijven in de metaalsector. Een en ander impliceert dat met
generalisaties op basis van onze onderzoeksresultaten enige voorzichtighe icl moe t
worden betr¿rcht.
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Op basis van de combinatie van de skores op de evaluatie - en "belief strength"
- vragen werden de attitudescores berekend.
Op soortgelijke wijzen werden de scores op de subjectieve norm -vragen gecom-
bineerd tot een subjectieve normscore.
De intentiescore en gerapporteerd gedrag-score werden gevormd door de soms-
cores op de betreffende vragen. De verkregen intercorrelaties tussen deze vier
variabelen, laten zien dat er geen samenhang bestaat tussen de attitude en de
subjectieve norm (r=.05,p, .05) en dat de "attitude" een geringe samenhang
vertoont met de gedragsintenties en het gerapporteerde gedrag (resp. r =.29,p
, .05 en r = .28, p , .05). De subjectieve norm vertoont met gerapporteerd gedrag
een wat sterkere samenhang (r=.28, p, .05 met "intenties" en r=.44, p. .001
met "gerapporteerd gedrag").
Tussen de "gedragsintenties" en het "gerapporteerd gedrag" bestaat een sterke
samenhang (r = .ó9, p . .001) hetgeen het eerder geuite vermoeden bevestigt dat
het hier toch wel zeer verwante variabelen betreft. Dit wordt versterkt door de
nog te presenteren samenhang van deze variabelen met cìe resultaten van de
observaties van "overt gedrag".
De attitudescore correleert met zowel intenties als gerapporteerd gedrag (als
men de laatste twee sommeert tot één intentiescore wordt de correlatie met
attitude: r= .32p < .05), maar de hoogte van de correlaties is niet indrukwekkend:
er wordt slechts 10% van de variantie verklaard. De samenhang tussen de subjec-
tieve norm en gerapporteerd gedrag is nog het sterkst (in overeenstemming met
de bevindingen van Andriessen, 1974). In het beschreven attitudemodel wordt
echter verondersteld dat intenties voorspelbaar zijn op grond van de som van de
(gewogen) attitudescores en subjectieve normscores. Toevoeging van de subjec-
tieve normscore aan de attitudescore (multiple regressie) geeft inderdaad een
(significant) betere predictie van de intenties: R = .39.
Toevoeging van de attitudescore aan de subjectieve normscore bij de predictie
van gerapporteerd gedrag levert een lichte, doch niet significante verbetering.
De gesommeerde intentiescore (intenties plus gerapporteerd gedrag) wordt daar-
entegen weer wel beter voorspeld door toevoeging van de attitudescore aan de
subjectieve normscore in een multiple regressie: R = .52. In tegenstelling tot de
bevindingen van Allergrante e.a. (1980) blijkt de subjectieve norm dus een
belangrijker rol te spelen bij de prodictie van gedragsintenties en gerapporteerd
gedrag dan de attitude.

Wat is nu de relatie tussen attitude, subjectieve normen, intenties (en gerappor-
teerd gedrag) enerzijds en de geobserveerde gedragingen van de lassers ander-
zijds? Strikt genomen zouden volgens het Fishbein-Ajzen-model de intenties
moeten samenhangen met de verschillende gedragsvariabelen die gebaseerd zijn
op de observatie. ln een stapsgewijze multiple regressie-analyse zijn alle vier de
variabelen (attitude, subjectieve norm, intentie en gerapporteerd gedrag) als
predictorvariabelen ingevoerd met de verschillende gedragsvariabelen (totaalsco-
res van twee observatieperiodes per techniek) als afhankelijke variabelen. (Van
pogingen om door sommatie van de verschillende gedragsindicatoren een alge-
mene variabele "riskant gedrag" te construeren, hebben we bewust afgezien
omdat er geen enkele basis is op grond waarvan weegfactoren voor de verschil-
lende indicatoren kurrnen worden bepaald).
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ln tabel l, worden dc enkelvoudige correlaties tussen de prediktorvariabelen en
de gedragsvariabelen gcgeven. Zoals valt af te lezen zijn <Je verbanden in het
algemeen vrij zwak. Toevoeging van andere predict()rvariabelen aan een cnkel-
vtludig verband tussen een gcdragsrn¿rat en éón van tlc preclictorvariabelen geeft
weinig winst. Daarop zijn twee uitzonderingen. Negatieve sterke overbruggingen
wordcn significant beter voorspeld op grond van subjectieve norm èn attitude
tJan op grond van de subjectieve norm alléén (R= .29); en het tota¿rl aantal
negatieve overbruggingen wordt beter voorspelcl cloor gerapporteerd geclrag tesa-
men met de attitude, dan op groncl van het ger¿rpporte erde geclrag alleen ( R= .4ó).

Discussie

Het ge<Jrag ten aanzien van risic<'l's valt, blijkens de resultaten, maar matig te
voorspellen met behulp van het attitudemodel van Fishbein en Ajzen. Dit kan
vcrschillende oorzaken hebhen.
1'en cerste is het mogelijk dat - om niet te achterhalen redenen - het model 4i¿l
geltlig is vcltlr de selekte groep lassers in ons on<Jerz<tek. Wat dat betreft zo¡ een

et onderzoek, eventueel enselijk
ter de afhankelijkheid va jfsleven
rzoek,zal het niet rnogelij ekproef
edewerkers in een derge

De tweede mogelijkheid is dat onze attiÍutlemeting niet correct is geweest. wc
denken daarbij met name aan de mogelijkheid dat we niet de relevante aspekten
met de veiligheid in en van het werk hebben geassocieer<J. onze evaluatie- en
belief strength-vragen hadden betrekking op: "het naleven van regels cn voor-

orn dit na te gaan ("toetsen" is in dit verbancl teveel gezegci) hebben wc, achtcr¡|,
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20 mensen die werkzaam zijn in de industrie gevraagd alles op te schrijven dat
volgens hen te maken had met de veiligheid in en van hun werk. Van de 79

antwoorden waren er slechts 6 die geen betrekking hadden op de door ons onder-
scheiden aspecten.
Een derde mogelijkheid is dat de gedragsobservaties niet betrouwbaar en valide
zijn. Dit kan een verklaring zijn voor het geringe succes van de predictie van het
gedrag op basis van de attitude ten aanzien van risico's en de subjectieve norm.
Wat het gehanteerde observatie-instrumentarium betrefhhet volgende: elke las-

ser werd vóór en na de middagpauze geobserveerd. Een vergelijking van de

resultaten van de ochtend- en middagobservaties kan worden opgevat als een

indicatie van de test-hertest betrouwbaarheid van de observaties.
Op drie uitzonderingen na bleken de correlaties van de gedragsvariabelen allen
op 0,1%-niveau af te wijken van 0 (r = .47 -.87). De uitzondering betroffen de
"catachresen": er was geen verband tussen de ochtend en middagobservaties (r
= .04, p . .05), "taakafkortingen" (r = .29, p. .05) en het "niet gebruiken van
verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen" (r -- .42. p . .01). Overigens die-
nen we hierbij aan te tekenen dat de correlaties alleen als indicatie van de betrouw-
baarheid kunnen worden gezien onder de aanname dat het geobserveerde gedrag
zeer stabiel is (d.w.z. 's ochtends en's middags hetzelfde is). Met name voor
catachresen en taakafkortingen (zeer incidentele gebeurtenissen) is dit niet zo
waarschijnlijk.

Ten aanzien van de geldigheid van de technieken kan de vraag worden gesteld:
zeggen de observaties überhaupt iets over veilig werken? Wat is echter "veilig
werken?" Heeft iemand die nooit bij arbeidsongevallen betrokken is geweest,
"veilig gewerkt?" Die vraag veronderstelt cen direct oorzakelijke relatie tussen
gedrag en ongevallen. Hoewel een dergelijke opvatting, ontleend aan de theo-
rieën van Heinrich (19-50). lange tijd is aangehangen en door een enkeling nog
wel eens wordt uitgesproken (\ùy'alters, l9tì3). zien de meeste onderzoekers op
het gebied van de veiligheid het een en ander wat genuanceerder. Natuurlijk
speelt het menselijk gedrag een rol bij het voorkomen van ongevallen. Het is

echter zelden of nooit de oorzaak van een ongeval. Het beste kan men in dit
verband spreken van één van de voorwaarden voor het gebeuren van ongevallen.
Maar ook de opvatting van het menselijk gedrag als oorzaak van ongevallen haalt
ons niet uit de problemen bij het valideren van een gedragsobservatie-instrument:
het in verband brengen van bepaald gedrag met ongevallen is - hoewel door
tallozen geprobeerd - nauwelijks mogelijk. Alleen bij een perfecte registratie
van ongevallen (en die is alles behalve perfect (Smit, 1984)) en met exacte gege-
vens over de blootstelling aan risico's is er misschien een kans van slagen.
Vooralsnog lijkt het daarom niet mogelijk de geldigheid van het gehanteerde
observatie-instrumentarium aan te tonen en moeten we volstaan met een "face
validity", ondersteund door het gegeven dat het instrument is geënt op het werk
van gerenomeerde onderzoekers op het gebied van de veiligheid (zijn "expert
validity").
Een vierde verklaring tenslotte (zonder daarmee te willen suggereren dat er geen
andere verklaringen kunnen zijn) voor het gebrekkige succes van de prediktie
van gedrag ten aanzien van risico's op basis van het Fisbein-Ajzen-model is de
conclusie dat het model geschikt is om gedragsintenties en/of gerapporteerd
gedrag te voorspellen, maar dat het feitelijke, "overte" gedrag bepaald wordt
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door andere factoren.
In ons onderzoek is nagegaan in hoeverre er sprake was van samenhangen tussen
attitudes, subjectieve normen, intenties en de verschillende resultaten van de
gedragsobservaties enerzijds en achtergrondfactoren als: taakkenmerken, demo-
grafische kenmerken e.d. (in het totaal betrof het een tiental achtergrondfacto-
ren).
Het aantal gevonden samenhangen blijkt vrij gering. Als belangrijkste factor
komt de taakinhoud naar voren.
we hebben een onderscheid gemaakt tussen "pure" lassers, die vrijwel continu
lassen en lassers-samenstellers die maar een deel van hun tijd lassen en verder
aftekenen, stellen, snijden, etc.
vatten we het totaal aantal "overbruggingen" - een indicator voor het aantal
handelingen - op als een indicator voor de blootstelling aan risico's dan zien we
meer overbruggingen bij lassers-samenstellers (dus een grotere blootstelling) en
daarmee gepaard gaand: meer slechte, zwakke overbruggingen en minder conse-
quent gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De taakinhoud en daar-
mee samenhangend het te verrichten aantal handelingen (onze blootstellings-
maat), lijkt meer bepalend voor het gedrag ten aanzien van risico's dan attitudés,
subjectieve normen en intenties. Zonder te willen stellen dat we nu maar moeten
afzien van allerlei veiligheids-promotie-activiteiten (in veiligheidskringen heeft
men wel geleerd, blij te zi elpen) lijkt de belangrijkste
conclusie van het onderzoe in verband met de preventie
van bedrijfsongevallen en r belang moet hechten aan
taakstructuren en het ontwerp van taken. Een groeimarkt voor de bedrijfspsycho-
loog?

[.iteratuur
Allegrante, J.P., R.C. Mortimer en T.W.O. Rourke: Social-psychological factors in motorcycle

safety helmet use; implications for public policy. In: Fall 12 (1980) 115-26.
Altman, J.W.: Behaviour and accidenrs. ln:. J Saf.Res- 2 (1970t 3.
Andriessen, J H T.H.: Veiligheid, een kweslie van motivatic. Amsterdam, VU lg'14. Proefschrift.
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): Sratrstiek der bedrijfsongevallen /980. 's-Cravenhage.

Staatsuitgeverij, 1982.

Fishbein, M. en l. Ajzen: Belief, attitude, intention and behavior: an introduction ro theory and
research. Reading. Addison-Wesley 1975.

Güttinger, Y.A.: Met het oog op hun veiligheid; de ontwikkeling van een konfliklobservatietechniek
ter beoordeling van ¿le verkeersveiligheicl van woongebieden voor kinderen. Leiden, NIpG/TNO,
l9tl0. Proefschrift.

Güttinger, Y.A.: cedrag ten aanz¡en van risico's in het werk; pilolstudy bij de prr. Leiden,
NtPGÆNO. lgtì1.

Heinrich, H.W.: Industrial accident prevention. 3d. New york, McGraw-Hill 1950.
Komaki, J., K.A. Barwick en L.R. Scott: A behavioral approach tooccupational safety; pinpointing

and reinforcing safe performance in a food manufacturing plant. In: J. appl. P.sychol. ó3 (lgZSj
435-45.

Meer, Fr v d.: Attitude en Milieugedrøg. Leiden, RUL, 1981. proefschrift.
Meertens, R.W. en P.J.M. Stallen. Beoordeling van kernenergie: evaluaties, beliefs en attitudes.

ln: Ned T.Psychol.26 (1981) 45-55.
Midden, C.J.H., D.D.L. Daamen en B. Verplanken: De beleving landelijk

onderzoek naar veronderstellingen, attitudes, normen en ged g tot het
opwekken van electriciteit met kolen, uraan en wind. Samenvatti Vc¡lksh..
Ruimtel. Orden. milieubeh., l9tÌ3 (Publ reeks Milieubeh.)

668



policies and programmes. Managing international safety: active commitment and a belanced

approach. In: ¡onalÄccialèntltñdDìs€ass.

Bi-jlage 4.9

Otway, H. A. : Perspective ôn risk perception; confessions of a disillusioned analvst. Background paper

presented for the Risk Perception Workshop. Oregon. 1980

Peterson, D.: Techniques of safety managemenl. New York, McGraw-Hill. 1978.

Smit, H.A.: Epidemiologie van bedrijfsongevallen. Deel II. Registratie van bedrijfsongevallen en

werknemerspopulaties. Leiden. NIPT/TNO, In press

Stalleh. P.J.M. en C.A.J. Vlek: De individuele beoordeling van risico's: verslag van eeh Nederlands

onderzoek. TNO-projekt (1979) no. 12.

Walters, N.K.: Progressive policies and programmes in the enterprise: The essentials of effective

Ottawa, S-13 May, 1983.

Winsemius, W.: Toakstrukturèn, storingen en ongevallen. Leiden/Groningen. NIPGiTNO. rvVolters-

Noordhoff. 1969.

669





Bijlage 5.1

De expositie van lassers aan
lasrook

Een onderzoek naar enkele invloedsfaktoren
in de praktiik

V. A. Güttinger* en J, F. van der Wal**

lnleiding

Lasrook ¡s één van de gezondheidsbedrei-
gende faktoren waaraan lassers worden
blootgesteld, De mate van blootstelling
wordt door een tal van faktoren bepaald
Zo is de lasrookontwikkeling sterk afhan-
kelijk van het toe\'lepaste lasproces en de
ingestelde stroomsterkte - en spanning
(oa, Bakker, 1979i Kolany & Rottenba-
cher, 1 981 ) De hoeveelheid lasrook in de
ademzone van de lasser zal daarnaast al-
hangen van de ruimte waar¡n wordt gelast,
de aanwezigheid van ventilatie en afzui-
ging, de inschakelduur, het type laskap
(Ratsch, 1 980) en de werkhouding van de
lasser (Bakker, 1979). Dit laatste, mogelijk
tezamen met andere gedragsaspekten
zou weleens een zeer belangrijke rol kun-
nen spelen, gezien het feit dat bij lassers
d¡e een standaardtaak moesten verrichten,
zeer wisselende exposities aan lasrook
werden gekonstateerd (Evans e.a , 1979)
Soortgelijke bevindingen heeft men ook in
andere beroepssituaties opgedaan: b¡j

mensen met gelijkvormige taken in gelijke
bedrijfssituaties, worden grote interindivi-
duele verschillen in expositie aan toxische
risico's gekonstateerd, (Werkgroep Kera-
mische bedrijven, 1978), Veel van het bo-
vengestelde aangaande de expositie aan
lasrook is gebaseerd op nauwkeurig ge-
kontroleerde laboratoriumexpelimenten,
Hoe zit het met de lasrookexpositie in de
praktijk en welke belangrijkste invloedsfak-
toren vindt men daar terug? ln hel kader
van een groter onderzoek, dat erop was
gericht na te gaan hoe lassers risico's van
en in hun werk beoordelen en beleven en
hoe ze zich gedragen ten aanzien van die
ris¡co's, vonden tevens lasrookexpositie-
metingen plaats,

ln dit artikel zal op een deel van de resulta-
ten van dat onderzoek - met name de re-
sultaten van die expositiemetingen - wor-
den ingegaan, Het onderzoek vond plaals
bij 46 lassers - verdeeld over drie bedrij-
ven - die allen 2 dagen (4 x 3 uur) werden
bemonsterd en een van die dagen werden
geobserveerd,

Expositiemetingen

Lasrook bestaat uit gassen en stofdeeltjes
De samenstelling van de stofdeeltjes is af-
hankelijk van de te bewerken metalen, het
lasproces, de toevoegdraad en (even-

tueel) de samenstelling van de elektrode,
De belangrijkste gassen die kunnen vrijko-
men zijn stikstoldioxide (N02), stikstolmon-
oxide (NO), ozon (Or) en koolmonoxide
(co)
ln de ademzone van de lassers kunnen
door middel van personal sampling zowel
de koncentratie van deeltjesvormige ver-
ontreiniging als de koncentratie stikslof-
dioxide worden bepaald Dit geschiedt
door de werknemers een koppelriem te la-
ten drâgen waaraan twee luchtpompjes
worden bevestigd. Eén pompje (aangezo-
gen volume van 2 liter per minuut) wordt
door middel van een slang verbonden aan
een filterhouder met een glasvezelfilter ter
bepaling van de deeltjesvormige verontrei-
niging Het andere pompje is verbonden
met een houder die is gevuld met een ab-
sorbens voor N02, Beide houders worden
bij lassers die met een losse laskap weÊ
ken, aan de revers bevestigd, Lassers die
gewend zijn met een lashelm te werken,
worden verzocht een speciale helm te dra-
gen waar aan de binnenzijde een filterhou-
der en een houder voor het N02-absorbens
zijn bevestigd, Zodoende kan in alle geval-
len in de ademzone tussen gelaat en las-
kap worden gemonsterd, Hoewel in het on-
derzoek ook metingen hebben plaatsge-
vonden van ozon en stikstofmonoxide, zul-
len we hier alleen ingaan op de gemeten
koncentraties deeltjesvormige verontreini-
ging als indikatie van de expositie aan las-
nevels. De bepaling van die koncentratie
geschiedt door weging van de filters voor
en na de monstername
Uit het verschir volgt de massa van de veÊ
zamelde stof, Deling door het aangezogen
volume luchl, levert de gemiddelde stof-
koncentratie die wordt uitgedrukt jn mg per
m3 lucht (MAc-waarde: 5 mg/m3).

Als aanvulling op deze metingen werd aan
het eind van iedere monsterperiode van
drie uur voor iedere bemonsterde werkne-
mer een waarnemingslijst ingevuld, waaÊ
op werd genoteerd:

- merk, type en aantal verbruikte elek-
troden en de diameter van de verbruikte
elektroden c q lasdraad;

- de ingestelde stroomsterkte;

. z¡e nolen aan het slol van dit arfikel-. Be¡de gemiddelde waarden zijn boven
de voor I as rook geslelde M AC -w aarde

- de totale lengte van de uitgevoerde
lassen

Op grond van deze gegevens werd de in-
schakelduur (percentage van de werktijd
dat er effektief gelast werd) geschat.

Gedragsobservaties

ln het óñderzoèk werd èeñ observatie-in:
strumentarium gehanteerd dat bestond uit
v¡er onderdelen: een checklist met risico-
verhogende handelingen c.q, omstandig-
hedent een lijst voor het gqgle¡ van q¡tra
positieve gedragingen (b.v. het vrijwillig
gebruiken van niet verplichte persoonlijke
beschermingsmiddelen); een lijst voor het
noteren van de afstand van het gelaat van
de lasser tot de bron van de lasrook en ten-
slotte, een lijst met bepaalde cruciale taak-
handelingen, (Voor belangstellenden:
meer informatie over het observatie-inslru-
mentarium is le vinden in: Gütt¡nger, 1984).
Elke lasser werd met.elk deel van het ob-
servatie-instrument twee keer 15 minuten
geobserveerd: een keer in de ochtendpe-
riode en een keer 's middags (totale obser-
vatieperiode: 8 x 15 minuten)

Resultaten

Kijken we eersl naar die faktoren waaryan
in 't algemeen aangenomen wordt dat ze
van invloed zijn op de lasrookontwikkeling
en/of de te verwachten stofconcentraties ¡n

de ademzône.
- lasproces
Dat het TIG-lassenl) een betrekkelijk
,,schoon" proces is (overigens met wel an-
dere nadelen zoals veel UV- en lR-straling)
blijkt ook in ons onderzoek, Ondanks het
feit dat het T|G-lassen een werkhouding
met zich meebrengt waarbij de lasser dicht
over het werkstuk gebogen staat of zit, is
de gemiddeld gemeten stofconcentratie
aanzienlijk (statistisch signif icant) lager
dan bij beide andere processen, Tussen
het elektrodenlassen en het MIG/MAG-las-
sen werden door ons in dit onderzoek geen
(s¡gnificante) verschillen gevonden.

Samenvattlng
Aan de hand van een ondetzoek komen de
schtijvers van dil adikel tot de slotsom dal de
invloed van lasnevel op lassers afhankelijk is
van hel lasprcces en van de we*houd¡ng
Verbeteilng van het lasproces en vooral hel
omgaan mel de plaalselijke alzu¡g¡ng van
lasrcok zullen grcle aandachl moelen hebben
De werkhouding - persoonlijke gewoonten,
de taak en de leeÍt¡jd - van de lassers biedl
geen aangìjp¡ngspunten om lot een
vem¡nder¡ng van de lasrookexpos¡lie le
komen

Summary
ln lhe light oÍ an ¡nqu¡ry lhe aulhors of lhis
aft¡cle come to lhe conclus¡on lhal lhe
inlluence ol weld¡ng haze on welders depends
upon lhe weld¡ng process and lhe work
posture lmprovement of the welding prccess,
and espec¡ally lhe local means of Extraction
ol fume, need special attenl¡on Work posturc
- personal hab¡ts, the task ¡tsell and lhe age
of lhe welder - are no poinl of impacl to
reach a d¡cl¡ne of lhe exposurc lo weldíng
haze
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Bij lage 5.2

Tabel 1. Stolkoncentratie en lasproces

elektrode I\,4IG/MAG TG

een losse laskap ¡n de hand werkt of met
een lashelm (Tatsch, 1980), in de praktijk
ziin de versch¡llen niet konsistent: bij het
elektroden-lassen zijn de gemeten kon-
centraties in de ademzone lager bij het ge-
bruik van een lashelm; bij het MIG/MAG-
lassen worden hogere koncentraties ge-
vonden bij het gebruik van een helm in ver-
gelijking tot een handkap. Anders gezegd,
op grond van deze resultaten is het moellijk
om aanbevelingen te doen over het type
kap dal het best kan worden toegepast.

lasproces

X 4 meetperiodes in mg/m3'
S

n

5,01"
2,57

17

5,87*
2,77
22

'1,31

0,38
7

Verschil in stofconcentratie tussen elektroden en MIG/MAG-lassen:0,86, T. : 1,00¡p'>:05;
Verschil in stofconcentratie tussen elektroden- en TIG-lassen: 3,70, T = 5,78, p < .001 i

Verschil in stofconcentrat¡e tussen elekkoden en MIG/l\4AG- en TIG-lassen: 4,56, T : 7,50, p < 00'l

- lnschakelduur
Deze meetrèsultaten blijken betrekkeliik
los te staan van de inschakelduur (% van
de tijd dat men last) Merkwaardig genoeg
blijkt er bij het TIG-lassen een negatief ver-
band tussen de inschakelduur en de geme-
ten koncentratie stof, al dient men zich te
realiseren dat het om microgrammen stof
gaat die vanuit ve¡l¡gheidsoogpunt niets te
betekenen hebben, Bovendien betreft het
slechts 6 lassers

Tabel 2. Ko¡relatie stolkoncentratie - lnschakel-
duur

lasproces

elektrode IVlIG/MAG TIG

r"
p
n"

.24
>05

15

06 -84>05 <05
14 6

. zie noten aan hel slot van d¡t anikel
'- ln niet alle gevallen was de ¡nschakel-

duur bekend.

Van de 1 7 elektroden-lassers hebben er 7
tijdens het onderzoek gebruik gemaakt
(kunnen maken) van plaatselijke afzuiging
(bij het MIG/MAG-lassen beschikten
slechts 2 lassers over afzuiging; bij het
T|G-lassen niemand) Wat zijn de effekten
van plaatselijke afzuiging op de gemeten
lasrookkoncentraties in de ademzone?

Uit tabel 3 blijkt dat er geen verschil bestaat
in de gemeten slofkoncentratie tussen las-
sers die wel beschiklen over plaatselijke
afzuiging (en die gebruikten) en lassers die
geen afzuiging tot hun beschikking hadden
of gebruikten.

Hieruit mag echter niet worden gekonklu-
deerd dat plaatselijke lasrookalzuiging
geen nut heeft Er doen zich echter twee
problemen voor:

plaatselijke afzu¡ging wordt nogal
eens onjuist gebruikt: in plaats van at
zuigmond zijdelings op het werkstuk te
richten, wordt deze hoog boven het
werkstuk gericht waardoor de lasdamp
via de ademzone wordt afgezogen (zie
teken¡ng 1)

- zeker bij hel lassen aan grotere ob-
jekten, indien lange lassen moelen wor-
den gelegd, moet de afzuigmond vaak
ve¡'plaatst worden, hetgeen in de con-
centratie van het werk vergeten wordt

- Type laskap
ls er in laboratoriumsituaties gekonsta-
teerd dat het verschil maakt ol iemand met

Tsbel 3. Stolkoncantratie En plaatssliikê atzuig¡ng

met afzu¡ging
X 4 meetperioden in mg/m3
s
n

elektrodelassen
4,85
3,20
7

zonder afzuiging
X 4 meetper¡oden in mg/m3
S

n

5,'13
2,21

10

T: 019 p>,05

TEbel 4. Stotkoncantratiss naar proces en laskap

lasproces'

elektrode MIG/MAG

X 4 meetperioden in mg/m3
s
n

367
087
7

883
147
8

handkap
X 4 meetperioden in mg/m3
s
n

5,95
2,97

10

4,19
1,70

14

T
p

2,29
<05

6,72
< 001

GOED

Tekônlng 1

20

Alle TlGlassers werklen met een lashelm
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Bij lage 5.3

- Werkhouding
Zoals in de inleiding is gezegd zou de werk-
houding een rol kunnen spelen bij de expo-
sitie aan lasrook, Tijdens de observaties
werd gedurende lwee keer 1 5 m¡nuten de
afstand van het gelaat van de lasser tot de
bron van de lasrook genoteerd. Dit gebeur-
de tijdens de betreffende observatieperio-
de, elke minuut. Bij het MIG/MAG-lassen
en het TlGlassen werd een duidelijke rela-
tie gevonden met de gemeten stofkoncen-
tratie in de ademzone: hoe kleiner de af-
stand tussen gelaat en bron van de las-
rook, hoe hoger de gem€ten stofconcen'
lratie,

Tsbel 5. Korrelatle slolkoncentralie - afsland lol
a99ns

< 001 <05
n1722,l-

De houding waarin men werkt zal bepaald
worden door persoonlijke gewoonten, Ook
de taak zelf kan bepaalde werkhoudingen
afdwingen.
Er blijkt echter te
spelen: met toe en
verder met het de
lasrook te werken, 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 gemeten stofkoncentratie in
de ademzone geringer.
De verklaring hiervoor kan gelegen zi.in in
ouderdomsverziendheid (presbyopie)
waardoor het brandpunt van de ogen ver-
der komt te liggen en men de neiging heeft
datgene wat men goed moet zien verder
van de ogen te houden Anderzijds is het
mogelijk dat hoe langer iemand last (de
correlatie tussen leeftijd en ervaring was r

= .60, p <,001 ), hoe beter hij er in slaagt de
expositie aan lasrook te verminderen door
een andere werkhouding aan te nemen.

- over¡ge resultaten van de gedragsob-
servaties

Van de overige - naast de werkhouding -
gescoorde 1 0 typen gedragingen, wordt al-
leen een relatie gevonden tussen de ge-
meten - koncentratie lasnevels en het ge-
bruik van persoonlijke beschermingsmid-
delenr naarmate de gemeten stofexpositie
hoger was, werd gekonstateerd dat de las-
sers meer n¡et-verplichte (wel beschikba-
re) persoonlijke beschermingsm¡ddelen
gebruikten: r: .37, p <,01.
Voor een belangrijk deel ligt de verklaring
voor dit gevonden verband bij de TIG-las-
sers (het minst aan stof geëxponeerd):
door de grotere warmte-ontw¡kkeling zijn
zij geneigd om het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen tot het hoognodige
te beperken

Konklusie

ln het onderhavige onderzoek komen twee
aspekten naar voren die van invloed bli.iken
van lassers aan lasnevel in de praktijk: het

lasproces en de werkhouding, Die werk-
houding lijkl door een drietal faktoren be-
paald: persoonlijke gewoonten, de taak en,
op het eerste gezicht merkwaardig, de leef-
tijd. Of ouderdomsverziendheid of werker-
varing een verklaring zijn voor het feit dat
men naarmate men ouder is, verder bij de
bron van de lasrook vandaan blijft, is niet
duidelijk.
Hoe dan ook, geen van de genoemde za-
ken (lasproces, persoonlijke gewoonten,
de taak en de leeftijd) biedt veel aangri.i-
pingspunten om tot een vermindering van
lasrookexpos¡tie tê komen. Laboratorium-
etfekten van het gebruik van bepaalde ty-
pen laskappen, vinden we in de praktijk
niet terug. Of men veel of minder last, is
ook al niet systematisch van invloed,
De resultaten van de vergel¡jking tussen de
gemiddelde stofkoncentraties bij lassers
die wel en die geen plaatselijke afzuiging
gebruikten zouden ons helemaal pessimis-
tisch kunnen maken, Hel ontbreken van et
lekten van plaatselijke afzuiging moet
vooral worden toegeschreven aan een on-
juist gebruik van d¡e afzuiging alsmede het
feit dat veelal de taak regelmatig moet wor-
den onderbroken om de afzuigmond te ver-
plaatsen (weinig gebruikersvriendelijk).
Hoewel er systemen bestaan waarbij de
lasrook wordt afgezogen zonder dat de
taak onderbroken behoeft te worden (las-
tafels met onderafzuiging en laspistolen
met afzuiging op het pistool) z¡jn die niet al-
tijd toepasbaar (lastafels) of er wordt ge-
klaagd over de kwaliteit van de lasnaad (af-
zuiging op het pistool beinvloedt het
schermgas). Gezien het feit dat de gemid-
delde lasrookkoncentraties bij de elektro-
den-lassers en MIG/MAG-lassers boven
de MAO-waarde liggen, is een of andere
vorm van afzuiging noodzakelijk.. lndien
apparatuur met pistoolafzuiging niet ge-
bruikt kan worden of indien het lassen niet
op een laslafel kan geschieden zal,zolang
geen andere apparatuur is ontwikkeld,
(een uitdaging aan fabrikanten!) het om-
gaan met de plaatselijke afzuiging grotere
aandacht moeten krijgen in opleiding, trai-
ning en werk.

Noten:
¡ = gemiddelde stofkoncentratie
s = standaard afwijken
n = aantal lassers.

De grootheid T is een statist¡sche toet-
singsgroolheid en heeft betrekking op het
verschil tussen de gemiddelde stofkoncen-
tratie bij de drie lasprocessen
p geeft de kans dat het gevonden verschil
op toeval berust, De grootheid r drukt de
sterkte uit van hel verband tussen twee va-
riabelen (hier: gemeten stolkoncentratie
en inschakelduur).
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1) Het onderzoek betrof: 17 ,,elektro-
den"-lassers (elektrisch booglassen
met afsmeltende, beklede elektroden),
22,,MlG/MAG"-lassers (elektrisch
booglassen mel afsmeltende elektrode
en Argon en/oT CO2 als schermgas) en 7

,,TlG"-lassers (elektrisch booglassen
mel niet-afsmeltende elektrode, Argon
schermgas en - eventueel - toevoeg-
draad).. ln alle gevallen werden op meerdere
plaatsen de achtergrondkoncentraties
stof en gassen gemeten. Deze bleken
ver onder de MAC-waarde.

elektrode MIG/MAG TG

r 1'l
p >,05

-63 -68
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Bij lage 6. 1

Veilig werken, een kwestie
van w¡llen?

Dr V. A. Güttinger,
Nederlands lnstituut voor Praeventieve Gezondheidszorg/TNO

Willen mensen wel of niet veilig werken en welke factoren spelen precies
een rol? Deze vragen werden gesteld in een onderzoek bij lassers, omdat
deze groep werkers aan meerdere risico's zijn blootgesteld, zoals toxi-
sche, fysische en andere ongevalsrisico's. Een onderzoek ook naar ar-
beidssituaties.

lnleiding

De intentie om veilig te werken wordt be-
paald door de kennis die men heeft van de
gevolgen van (on)veilig werken, de voor-
waarden om veilig te kunnen werken en de
subjektieve waardering van die gevolgen
en voorwaarden Daarnaast spelen refe-
rentiegroepen een rol ln de arbeidssitua-
ties kunnen dat collega's en/of chefs zijn
Staan die positief ten aanzien van veilig-
heid op het werk en onderhoudt men goe-
de relaties met hen, danzal da| bijdragen
tot de eigen intentie tot veilig gedrag (zie fi-
guur 'l),

Dit is in het kort het uilgangspunt, geba-
seerd op psychologische attitudetheo-
rieën, van veel veiligheidspromotie: pos-
ters die waarschuwen voor bepaalde risi-
co's, voorl¡chling over hoe te handelen,
films die ingaan op groepsrelaties en ge-
drag met betrekking tot risico's. Een goede

Figuur 1. Relatie tussen attitude en teltelllk gedrag naar analogle van de sttitudethsor¡e vEn Flshbeln en
Ajzen (1975).

Opvattingen, taxaties, meningen
over de konsekwenties van (on)
veilig werken en vooruaarden lot
veilig werken op bas¡s van ¡nfor
mat¡e, obseruatie, ervaring

Wat vindt de relerentiegroep
eNan?

Mot¡vatie t,a.v de referentie-groep

attitude ten aanzien van veilig werken en
goede groepsrelaties: dan zit het wel goed.
Maar: akties; voorlichting en dergelijke,
blijken in de praktijk niet of slechts zeer tij-
delijk effektief (Altman, 1970; Komaki e a ,

1978; Oog voor onze ve¡ligheid, 1980)

Willen mensen niet veilig werken? Zijn de
groeprelaties (volgens o.a. Andriessen
1974, belangrijk in verband met het gedrag
ten aanzien van risico's in het werk) altijd
beroerd of spelen andere fakloren een rol?
Dit probleem is u¡tgangspunt geweest voor
een onderzoek bij lassers, een beroeps-
groep die aan veel en veelsoortige risico's
in het werk is bloolgesteld: ongevallenrisi-
co's, maar ook toxische en lysische risico's
(lasdamp, straling, hitte, lawaai).

ln dat onderzoek kwamen verschillende
vragen aan de orde: Zijn mensen zich be-
wust van de risico's in hun werk? Houdt het
hen bezig? En zoja, watbetekenen begrip-

pen als ,,veiligheid" en ,,gevaar"? Hoe zil
het met de attitude ten aanzien van de vei-
ligheid in het werk en met de groepsrela-
ties? Welk gedrag vertonen mensen ten
aanzien van risico's?

Opzet

Door middel van gestruktureerde inler-
views is getracht antwoord te krijgen op de-
ze vragen
Daaraan voorafgaand werden gedragsob-
servaties venicht Elke lasser - in totaal
wàren 46 lãsseis bij het oñiferzoek beliok-
ken - werd tijdens de ochtend en de mid-
dag gedurende 4 x 15 minuten geobser-
veerd (totaal I x 15 minuten per lasser).
Daarbij werden v¡er observatietechnieken
gehanteerd.

ln het kort komen de observaties op het
volgende neer:
¡ Safety sampling (Petersen 1978)

Hierbij wordt een checklist met risico-
verhogende handelingen gehanteerd.
De handelingen kunnen zowel betrek-
king hebben op ongevallenrisico's
(denk b.v. aan het uitschakelen van ma-
chinebeveiligingen, stoeien e.d.) als op
toxische risico's (gebruik afzuiging
e d.). Ook kategorieën als ,,verkeerd til-
len " maken deel uit van deze checklist.

. Positieve sampling (Komaki e.a.
'1978) Welke ,,extra veilige" gedragin-
gen komen voor en in welke mate. Hier-
bij wordt b.v. gelet op ,,het waarschu-
wen of helpen van kollega's", ,,het ge-

Samenvatting
Veel aHlvltelten op veiligheidsgebied zlin
erop gericht werknemers een posltleve
houdlng ten aanzlen van de velllgheid op
het werk bi¡ te brengen, in de
veronderstelllng dat zl¡ daardoor ook
velliger zullen werken.
ln dit artikel komt een onderzoek aan de
orde naar de relatle tussen
velligheldsattitude en het feltellik gedrag ln
de arbeldssltuatle. Het bleek dat het
gedrag ten aanzlen van rlslco's meer
bepaald wordt door taakkenmerken
(exlerne fakforen) dan door een mee? ot
m¡nde? posllleve attltude ten aanzlen van
de veiligheid in het werk (lnterne faktoren).
Meer aandacht voor de taakstruktuur, het
taakontwerp en de bewustmaking bi¡
werknemers van het verloop van taken,
wordt beplelt.

Summary
Many activltles ln the field ol occupatlonal
safety are aimed at adducing employees a
positive conduct towatds salety-at-the
workspot, supposing that they wlll work
safeÌ. ln lhis article an lnvestlgatlon arlseg
at the relatlon between safety-attltude and
the real behaviour ¡n labour-slluatlons by
welders. lt appeared that the conduct
towards rlsks ls more dêtermined by
¡ob-charâcteristics (external lactors) than
by one more or less posltlve attltude
towards safety at work (lnternal lactors).
There ls a pleadlng for advanced
¡ob-structure and -design, and an
awakenlng lor iob-progress to employees
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Bijlaqe 6.2

bruik van nret-verplichte persoonlijke
beschermingsmiddelen'.

. Taakânalyse. (Winsemius 1969 en
z j ) Bij deze wat meer komplexere tech-
niek staan drie taakelementen centraal
bij de observaties.

- overbruggingen. Bij de meeste taken
worden er wisselend diverse gereed-
schappen gebruikt. Anticiperend op ko-
mend gebruik zal men gereedschap dat
op dat moment niet wordt gebruikt ,,bij
de hând willen houden" Dit kan in
meerdere of mindere mate het geval zijn
(sterke of zwakke overbrugging). Over-
bruggingen kunnen ook naar de mate
waarin ze risico's in zich houden, wor-
den onderscheiden in,,slechte" of
,,goede" overbruggingen. Voorbeel-
den: een snijbrander brandend op de
hoek van de tafel leggen: ,,een sterke,
slechte overbrugging", Een schroeve-
draaier neergelegd in de gereed-
schapskist: ,,een zwakke, goede over-
brugging "

^-rã^h¿^^^ n^,^..,^r ñ^^it¡it.^ L^^^
r r ruerl^9 vcr ta-

ming staat voor het ,,oneigenlijk ge-
bruik" van instrumenten Het indraaien
van een schroef met een mes ¡s daar-
van een bekend voorbeeld. Naarmate
het gebruikte instrument minder geëi-
gend is voor de taak is de catachrese
sterker

- afkorlingen. Hierbii gaat het om het
niet-afmaken van de taak (onderdelen):
het niet uitzetten van een machine e.d.

- PBM-gebruik. Observaties van het ge-
bruik van de verplichte persoonlijke be-
schermingsmiddelen staat hierbij cen-
traal.

Resultaten

Veiligheid en gevaar
We willen in het navolgende niel zo zeer
een c¡jfermatige presentatie van de resul-
taten geven (voor wie daaraan behoefte
heeft: zie Gütt¡nger 1984), maar een sa-
menvatting van de belangr¡jkste konklu-
sies. De begrippen ,,veiligheid van het
werk" en ,,gevaren ¡n het werk" worden
door lassers vooral geassocieerd met het
gebeuren van ongevallen en in veel minde-
re mate met gezondheidsschade op lange-
re termijn Het begrip ,,gevaar" l¡jkt daarbij
wat konkreler (men weet meer risico's le
noemen) dan het begrip ,,veiligheid". Men
zegt wel soms of vaak aan de ,,veiligheid"
in of van het werk te denken (94%) maar
een groot deel ( l /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:splinters in
het oog bij slijpen, wat betreft toxisch{ysi-
sche risico's: lasogen) betreffen frekwent
voorkomende risico's met relatief geringe
gevolgen Kansschatt¡ngen en d¡rekte
e¡gen ervaring spelen kennelijk een rol.
Spelen bij de risicoperceptie aangaande
minder vertrouwde risico's (b v kernener-
gie) vooral laktoren als ,,de omvang van de
gevolgen" een rol b¡j de beleving van de ri-

sico's (Stallen en Vlek, 1979), bij ,,veÊ
lrouwde" risico's betrekt men eerder hel
,,kansaspekt" in de overuvegingen.
De ervaren mogelijkheid en noodzakelijk-
heid tot de eigen beheers¡ng van de veilig-
heid in het werk, hangen sterk samen met
de gepercipieerde inspanningen op dit ge-
bied, van anderen (bedrijfsleiding): is die
groot, dan acht men de eigen verantwoor-
delijkheid in deze ook groter.

Op grond van bovenstaande resultaten
zouden we de volgende konklusies willen
formuleren:
Veiligheidspromotie, voorlichting, etc.
d¡ent zo konkreet mogelrjk van inhoud te
zijn. Hoe subtiel dat ligt blijkt wel uit het feit
dat een begrip als ,,veiligheid" aanzienlijk
vager is dan een begrip als ,,gevaar".

Een veiligheidsbeleid gericht op de pre-
ventie van veel voorkomende maar qua
omvang minder ernstige ris¡co's, heeft een
grotere kans op succes dan een beleid ge-
richt op de preventie van b.v. gezondheids-
schade op de lange termijn, omdat het be-
ter aansluit bij de belev¡ngswereld van las-

Het kweken van een bewustzijn van ris¡-
co's op de lange termijn (b v. gehoorscha-
de bij het niet gebruiken van gehoorbe-
scherming) zal aanzienlijk meer inspan-
nrng vergen.

Een goed en aktief veiligheidsbeleid kan
naar twee kanten snijden: het zal een di-
rekte bijdrcge geven aan de bedrijfsveilig-
heid maat tevens kan het leiden tot een be-

wuslzijn bij werknemers van de eigen in-
vloed op de veiligheid en tot een bereidheid
tot handelen in deze.

Gedragsobservaties
Het menselijk gedrag speelt een belangrij-
ke rol bij het gebeuren van ongevallen.
Daarbij hangen we echter niet de opvatting
aan dat er sprake is van een ,,oorzakeliik
karakter". Veeleer moet dat gedrag wor-
den gezien als een ,,voon¡vaarde" voor het
gebeuren van een ongeval. Bij alle ge-
dragsobservaties viel een, zij het slechts in
één geval, statistisch signifikante, toena-
me te konstateren van - uit veiligheids-
oogpunt - minder gewenst gedrag over de
dag, hetgeen kan wijzen op vermoeidheid-
seffekten. Verder bleek uit de resultaten
van de observalie dat de gedragspatronen
in het algemeen zeer stabiel zijn. Het ¡s niet
zo dat men op een willekeurig moment be-
paald riskant - of juist extra positief - ge-
drag vertoont. De geobserveerde lassers
vertoonden - zij het in wat sterkere of iets
minder sterkere mate - in de 2e observa-
tieperiode, hetzelfde gedrag als in de 1e
observatieperiode,
Anders gezegd, dit scorl s'/sternatische
observaties geeft inzicht in stab¡ele ge-
dragspatronen en, we komen daar later op
terug, in de oorzaken daarvan, helgeen de
mogelijkheid van gerichte preventie ver-
groot.
ln hoeverre is de attitude bepalend voor de
gedragingen zoals door ons geobser-
veerd?

Attitude en gedrag
Zoals gezegd vinden op het gebied van de

per¡ode periode (1)

1. Gemiddeld aantal minuten
extra positief gedrag

2. Gemiddeld % slechte
overbruggingen van het to-
taal der ,,sterke" overbrug-
grngen

3. Gemiddeld % slechte
overbruggingen van het to-
taal der ,,zwakke" over-
bruggingen

4. Gemiddeld % slechte
overbruggingen van het to-
taal der overbruggingen

5. Gemiddeld totaal aantal
overbruggingen (expos¡tie-
maat)

6. Gemiddeld aantal afkortin-
gen

7. Gemiddeld aantal cata-
chresen

8 Gemiddeld aantal toxisch-
fysische risico's verhogen-
de handelingen

9. Gemiddeld aantal ongeval-
len-risico's verhogende
handelingen

10 Gemiddeld aantal minuten
niet gebruiken van PBM

13,3s

14,72

14,20

14,52

18,22

0,54

o,74

3,1 3

7,22

100

13,1 7

16,72

14,72

16,17

20,12

0,76

1,46

4,33

8,96

'1 91

.86, p2)<,001

,.49, p<.001

48, p<.001

49 p< 001

54, p<.001

.29, p<.05

01, p< 05

.87, p<.001

47, p< 001

42, p< 01

1) De co(elat¡ecoëflic¡ënl r geeft h¡er hal verband lussen de gedrcgsobseyalies van beide ob-
soruat¡epeilode r kan vailören van I 00 (maximaal posit¡ef verband) Iol - 1 00 (maimaal nega-
tiel vorband; t : 0 00: gean voþand)

2) De kans p geeft aan mel welke zekerhe¡d de gevonden r-waarde van 0. afwijkt.
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Bijlage 6.3

a
d
b

s

,ige¿rag".

Het zou in dit artikel te ver gaan om op de
mathemat¡sche vorm van dit F¡shbein en
n¡zen-rnodèi inte gaan. (Fishbeiñ & Aj2en,
1975). ln de vragenlijst werden een aantal
vragen over aspekten van veilig werken,
groepsrelaties en gedragsintenties gesteld
op zodanige wijze dat de ,,allitude", ,,de
subjektieve norm" en de ,,gedragsinten-
ties" konden worden gekwantificeerd.
De gedragsintent¡es - volgens het model
bepalend voor het gedrag - bleken redeli.ik
te voorspellen op basis van de attitude en
de subjektieve norm De laatsle, die staat
voor de getaxeerde meningen van chefs
en collega's en het belang van die chefs en
collega's voor de ondervraagde, is daarbij
vooral van belang, dat wil zeggen, vertoont
de sterkste samenhang met de gedragsin-
tenties en draagt daardoor het meest bij ¡n

de prediktie daarvan.
Leiden een positieve attitude, goede
groepsrelaties en ,,dus" een positieve in-
tentie ten aanzien van veilig werken tot
minder riskant gedrag? De relaties tussen
attitude, de subjekt¡eve norm en intenties
enerzijds en de verschillende geobser-
veerde gedragingen anderzijds zijn echter
betrekkelijk gering Slechts één van de ge-
hanteerde gedragsindicatoren - het aan-
tal slechte overbruggingen - blijkt redelijk
te voorspellen op bas¡s van de genoemde
variabelen.

Uit het bovenstaande mag niel worden ge-
konkludeerd dat ,,dus" het bevorderen van
de attitude ten aanzien van veilig werken
geen zin heeft

Een posilieve instelling len aanz¡en van
veilig werken blijlt belangrijk al lijkt de bij-
drage tol het feitelijke gedrag t a v. risico's
beperkl. Het bevorderen van goede
groepsrelaties (le¡d¡ng - werknemers en
werknemers onderling) kan b¡jdragen tot
een vermindering van riskant gedrag.

Wel rilst de vraag: zijn er andere determi-
nanlen die meer van invloed zijn op het fei-
lelijke gedrag ten aanzien van risico's in
het werk?

Taak en gedrag
Van een tienta¡ faktoren (bedrijf, taakvaria-
belen en demografische variabelen heb-
ben we nagegaan of er samenhangen be-
staan met de geobserveerde gedragingen.
Als belangrijkste ¡nvloedlaktor komt de
taak¡nhoud naar voren.

We hebben een onderscheid gemaakt tus-
sen ,,pure" lassers, die vrijwel konttnu las-
sen en lassers-samenstellers die maar een
deel van hun tijd lassen en verder afteke-
nen, stellen, snijden etc Vatten we het to-
taal aantal ,,overbruggingen" - een indi-
kator voor het aantal handelingen - op als
een indrkator voor de expoist¡e aañ risico's
dan zien we meer overbruggingen bij las-
sers-samenstellers (dus een hogere expo-
sitie) en daarmee gepaard gaand: meer

slechte zwakke overbruggingen en minder
konsekwent gebruik van persoonlijke be-
schermingsmiddelen.

De laakinhoud en daarmee samengaand
hel te verr¡chten aantal handelingen (onze
expositiemaat) l¡jkt - in ieder geval bij las-
sers - meer bepalend voor het gedrag ten
aanzien van ilsico's dan attitudes, subjek-
tievè normen en intentiés (risicoþbrceptie).
Hoe subtiel dat ligt blijkt uit het feit dat er
binnen één beroepsgroep (lassers) ver-
schillen zijn Hieruit blijkl dat b.v ,,gewerk-
le tijd" een slechle exposilie maat is

Een konsekwentie van deze bevinding is
dat bijvoorbeeld veiligheidskompetities
tussen aldelingen van bedrijven (om ande-
re redenen ook onwenselijk) ,,oneerlijk"
zijn omdat er altijd sprake zal z¡jn van sub-
liele expos¡tieverschillen in de vorm van
verschillen in aantal overbruggingen.
Een niet verwacht, maar positief te waaÍ-
deren resultaat is het gegeven dat de las-
sers (en samenstellers) die zeggen niet so-
lita¡r, maar met één of meer kollega's te
werken, minder geneigd waren de verplicht
gestelde persoonl¡jke beschermingsmid-
delen n¡et te gebruiken dan de ,,solisten ".
Dit weerspreekt de veel gehoorde ,,prak-
tijk"-mening dat mensen onder groepsdruk
(kinderachtig, etc.) bewust persoonlijke
beschermingsmiddelen niet gebruiken.

Slotopmerk¡ng en suggesties.

Voor een deel bevatten de resultaten wei-
nig nieuws. Zij die in de bedrijfsveiligheids-
praktijk werkzaam zijn, weten dat een ak-
tief veiligheidsbeleid, betrokkenheid van
de leiding daarbij een goede onderlinge re-
laties van essentieel belang zijn. Onze re-
sultaten bevestigen wat dat betrett slechts
eerder onderzoek. Van belang lijkt ons wel
de bevinding dat de taakstructuur een es-
sentiële rol speelt bij het gedrag ten aan-
zien van risico's Meer aandacht voor die
taakstructuur en het onlwerp van taken is
daarom wenselijk vanuit het oogpunt van
preventie van bedrijfsongevallen en ge-
zondheidsschade.

Om inzicht te krijgen in de struktuur van
een taak is systematische observatie van
de taakuitvoer¡ng noodzakelijk. Observa-
ties vormen meestal een onderdeel van
een bedrijfsveiligheidsbeleid. Voor zover
dat materiéle aspekten betreft (kontrole
orandblusapparatuur, gereedschap,
vluchtwegen, etc ) gebeuren die observa-
ties in de praktijk wel sytematisch, b v, aan
de hand van een checklist. Gedragsobser-
vaties blijven meest beperkt tot incidentele
signalering van het feit dat een werknemer
b,v, een bepaald persoonlijk bescher-
mingsmiddel niet gebruikt.
Veiligheidsfunktionarissen zouden meer
systematisch het gedrag van werknemers
moeten observeren.

Systemalische gedragsobservaties ziin
aanzienlijk informaliever omdat ze inzichl
geven in stab¡ele gedragspatronen en hun
oorzaken, hetgeen de mogel¡jkheid tol ge-
richte preventiestrategieën vergroot.
De observalietechnieken lijken nog andere
perspektieven te b¡eden

lnzicht in hel verloop van de taak, de eigen
taak, kan bijdêgen tot een beter bewust
zijn van het eigen gedrag.
Hier lijkt een belangrijk loepassingsgebied
te liggen voor hel door ons gehanleerde
obseNat¡e-instrumentaìum: het door
werknemers laten observeren van taaku¡l-
voerders die een soorlgelijke taak hebben
als zijzelf.

Het gaat daarbij - het zij uitdrukkelijk ver-
meld - niet om een vorm van controle,
maar om het, door middel van observatie,
verkriigen van inzicht in het verloop van ta-
ken.

ln het kader van het, krachtens het in te
voeren artikel 6 van de Arbo-wet, aan
werknemers te geven veiligheidsonder-
richt, zou training in dit soort gedragsob-
servaties kunnen plaatsvinden Een hand-
leiding daarvoor is in ontwikkeling Door de
aldus getrainde werknemers zelf observa-
tie te laten uitvoeren, zullen ze een beter in-
zicht kr¡igen in het verloop van taken en ¡n
de cruciale momenten in de uitvoering
daarvan. Periodieke herhaling van die ob-
servaties kan bijdragen tot een meer konti-
nu bewustzijn van het eigen gedrag. Als
vervolg op het beschreven onderzoek ligt
het ¡n de bedoeling enkele proefprojekten
in deze richt¡ng, te starten
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