
LiÀ
'-L ?tl

/;r \
{| -J.'

A. Dijkstra
M.J.Th. Schlatmann

D.H.J. Blom

D. Draaisma

M.P.van der Grinten

M.J.A. Koppert

I.G.M. Ypma

NAAR EEN SIGNALERINGSSYSTEEM

I N DE BEDRIJ FSGEZONDHE IDSZORG

Uitwerking van enkele aspecten van

het "Model Bedri jfsgezondheidszorg"

NEDE RLANDS INST ITUUÏ VOOR PRAEVENÏ I EVE GEZONDHE I DSZORG TNO

LE I DEN

oktober t978

qltt l7[



I



Inhoud

bl-z.
INLEIDING . . I

KORT O\IERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS VAN FASE I
2.L Doelstelling Model Bedrijfsgezondheidszorq . .
2.2 !{erkwijze fase I
2.3 Resultaten van fase I

VERSLAG VAN DE INTERII,IFASE

3.1 Doelstelling
3.2 Werkwijze van het NIPG/TNO . .
3.3 De gebruikersgroep . .
3.4 Resultaten .

3.4.t Inleiding . .
3.4.2 Het Groepsergogram
3.4.3 Het longitudinaal gezondheidsprofiel
3.4.4 Het bedrijfsgezondheidskundig spreekuur .
3.4.5 Medische konsumptie en verzuim

3.5 Slotbeschouwing bij de beoordeling van fase I

OVER!{EGINGEN BrJ DE V@RTGANG

DE MODULEN

2

2

3

3

5

5
5
6
7

7

I
10
t2
t4
17

18

23

23
24
24
25

5.1
5.2

Inleiding
Modul I Gezondheidsgegevens
5.2,I Aard van de gegevens
5.2.2 Klassifikatieproblemen
5.2.3 Dossiervorming . 27
5.2.4 Globale opzet van het registratiesysteem

gezondheidsgegevens .

Voorlopige uitwerking van de onderdelen van
het dossier .
Praktische gebruikswaarde
Geraadpleegde literatuur bij modul f .

II Werkplekgegevens .
Inleiding .
Voorgestelde benadering . .
Doelen en praktische gebruikswaarde .
Vergelijking met het groepsergogram . .

Opbouw van het instrument .
Keuze van de kategorieën werkfaktoren . . 39
Verzameling van de gegevens . 39
Geraadpleegde literatuur bij modul II 40

fII Gegevens over persoon en funktie . 41
Inleiding 4t
Gegevens over het bedrijf . 43

5.3

28

28
31
31
32
32
34
34
35
35

5.2.5

5.2.6
5.2.7
ModuI
5.3.1
5.3.2
s.3.3
5. 3.4
5.3.5
5. 3.6
5. 3.7
5.3.8
Modul
5.4. t
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5 .4.5

5.4

Gegevens over de afdeling
Gegevens over het beroep
Dattrrlt van indiensttreding
treding of overplaatsing

en de werkgroep . . 43
en de funktie . 44
en van uitdienst-

5.4.6 Gegevens over de aard van het werk
5.4.7 Gegevens over het soort arbeidskonÈrakt .

44
44
45



5. 4.8

5.4.9
5.4.10
5 .4. t7

NABESCHOUWING

VOORSTEL VOOR

Inhoud lyeryglg).

bLz-

Gegevens over het soort van dienst/werk-
rooster.. . 45
Gegevens over de wijze van beloning . 46
Bijzondere kategorieën werknemers . . 46
Geraadpleegde Iiteratuur bij modul III . 47

FASE II

7.t
7.2
1.3
7.4

DoeI

51

51
51
51
52

48

53

Voorbereiding
Werkzaamheden in fase II
Voortgang

LITERATUUR

BIJLAGEN

I Voorstel tot onderzoek van Model Bedrijfsgezond-
heidszorg . .

II Lijst van leden van de werkgroepen uiÈ fase I . .
III Lijst van rapporten uÍt fase I
IV Lijst van leden van de gebruikersgroep
V Diskussienota Groepserqogram

VI Diskussienota Longitudinaal- Gezondheidsprofiel
VII Diskussienota Bedrijfsgezondheidkundig Spreekuur

VIII Diskussienota Medische Konsumptie en Verzuim
IX De rinternational classification of health

problems in primary carer

59
6l
63
65
67
9l

779
137

153
X Informatieschema werkplekgegevens . 163



/'
tl

-1

1. INLE ID ING

Op verzoek van de Ned.erlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgenees-
kunde is door het Nederlands ïnstituut voor Praeventieve Gezondheidszorg

TNO een studie verricht in het kad.er van het projekt 'Model Bedrijfsge-
zondheidszorg' .

rn een eerdere fase van het projekt is onder leiding van het Dr veeger
ïnstituut te Nijmegen een begin gemaakt met de ontwikkeling van een aan-

tal instn:menten ten behoeve van een meer systematische verzameling en

verwerking van gegevens over gezondheid en werkomgeving.

De studie van het NIPG/TNO, die werd. nogelijk gemaakt door een subsidie
van het Praeventiefonds, diende een kritische evaluatie van de in de

eerste fase ontwikkelde instnrmenten te g1even, met daarnaast een voorbe-
reiding tot verder onderzoek.

Ín t977 werd een begin gemaakt met de geplande werkzaamheden.

Een projektgroep werd ingesteld, waarin vertegenhroordigers van verschil-
lende disciplines zitting hadden:

Dr A. Dijkstra, socioloog, tevens projektleider
Mw M.J.Th. Schlatmann, maatschappelijk werkster
D.H.J. Blom, arts
D. Draaisma, socioloog
Ir M.P. van der Grinten, u/erktuigbouwkundig ingenieur
M.J.A. Koppert, arts
I.c.M. Ypma, sociaal-psycholoog.
Verder heeft gedurende de loop van het projekt een interne stuurgroep
gefunktioneerd waarin zitting hadden Dr. M.J. Hartgerink (direkteur),
H. Hoolboom en Dr. A. DijksÈra (beiden koórdinerend staffunktionaris).
Verder is dankbaar gebruik gemaakt van de konsultatieve inbrensJ van ex-
terne en interne deskundigen. In het bijzonder gaat onze dank uit naar
de leden van de gebruikersgroep (zie 3.3) en naar C.R. de Winter, die
regelmatig aan het projektoverleg heeft deelgenomen.

In dit verslag wordt een verantwoording gegeven van de werkzaauheden die
de projektgroep NIPG/INO gedurende deze 'interimfaser heeft verricht en

wordt een voorstel gedaan met betrekking tot de voortzetting van het
proj ekt.
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2. KORT OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS VAN FASE I

2.1 DoelsteIling Model Bedrijfsgezondheidszorg

In aansluiÈing op een initiatief van de Stichting Bedrijfsgezondheidszorg

te Breda, het zgn. rPlan Jenniskenst, is door het Praeventiefonds in
!972 een subsidie verstrekt aan het Dr Veeger Instituut voor de ontwik-
keling van een Model Bedrijfsgezondheidszorg. Uit het "Voorstel tot on-

derzoek van Model Bedrijfsgezondheidszorg" (11 septerrlcer t972) citeren
wij de volgende doelsteLling(en):
tt)rn uerkeLijk preuentief uerken mogeLiik te maken in de bedrijfsgezond-
heid.szorg moeten zouel indiuiduele als releoante bedrijfsgegeoens op

een zodmtige uíjze gestrwktureev.d ?r)orden, dnt zij &íreete infotmatie en

sdgnalen geuen ouer indiuidtten en groepen. Tot rw toe worden in de be-

fuiifsgeneeskunde een groot aantal gegevens oerzqneld, die onsysternatisch

opgeslagen uorden en pas tot maatregelen aanleiding geuen, L)anneer patho-
Logíe geoonden uordt. Hierdoor zijn de pneuentie-mogelijkheden beperkt.
VerzaneLing Dan i.ndiuiduele gegeuens en de sigrnlen daatuit op Lange

tetníin (Lorqitudinaal) geeft inzicht in de gezondheidstoestand uan het
in&tuidu, respectieueLijk de befu,eí4de factoren daarín, dde tot ingrijpen
aanleiddrq kunnen geoen. Daarnaast kunnen deze inditsi&tele gegeuens samen-

geuoegd aorden tot groepsgegeDens. Deze Leueren tesqnen met groepsgegeuens

ouev, de belasting dooy, het uerk (uia groepser.gogranrnen) de befu,ijfsgege-
uens (uerloop, produktie e.d.) gnoepsst4rnlen op, aaardoor preuentief
írqrijpen op afdelings- respeetieueliik groepsnioeau direct mogelijk uordt.

ProbLeqnstellirq .

Het bouenstaqnde uz.aagt om een opLossíng uan de uolgend.e, eerst te be-
antt toor den pnoblemen.

1) Definiëz,ing uan de geVnnteerde begz.'Lppen. Diuer.se motnenteel gehanteey.-

de begríppen zijn zo onzuitser. en uorden zo subjectief gehanteerd, da.t

euaLuatie onnogelíik is zonder eerst tot eenduidige anscVwijui,ng te
komen.

2) Hoe ziin deze begrippen te meten. ïedere meting zal op identieke uijze
moeten gebeuren om uengelijken mogelíjk te maken.

3) Wat zijn de uoorLopige norrnen. Een scherp ond.erscheid tussen uat
norrnaal - niet normaaL is, is dikui,jls moeili,jk te maken en uaak af-
hankeLijk uan Leeftijd, geslaeht e.d..

4) Hoe de gegeoens op een zo ouerzíehtelijk mogelijke uijze te pz,esen-
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teren, zouel indiuídueel, bijuoorbeeld uoor het spreekuur uan de be-
d.tijfsarts, als Doorl een afdelirrysarchief .

5) WeLke Vtypothesen kunnen uan te Doren geforrm,Lleerd uorden. Het onder-
zoek zou dan ook een toetsend karaktez, dragen naast een erplorerend.tl
Einde citaat (zie ook Bijlage ï).

2.2 Ííerkw ilze f ase I

Om deze doelstellingen te verwezenlijken is een aantal werkgroepen be-

staande uj-t deskundigen op het gebied van de bedrijfsgezondheidszorg
ingesteld, terwijl de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen

werden gekoördineerd door een stuurgroep.
In de stuurgroep hadden zittJ-ng:

- Dr !{.J.A. van den Heuvel, socioloog, Instituut voor Sociale Geneeskunde

te Nijmegen en Dr Veeger Instituut, projekt-koördinator

- P.A.H. Jenniskens, arts, mede namens de rVÍerkgroep Direkteuren gekom-

bineerde Diensten' van de NVAB

- A.Ivl. Nijssen, socioloog, Dr Veeger Instituut Nijmegen

- Dr R. van der Vlist, sociaal-psycholoog, mede namens het Nederlands

Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO

- Dr P.A. van !Íely, arts, mede namens de Corunissie Víetenschappelijk On-

derzoek van de NVAB

- H. Zuidema, arts, mede namens het bestuur van de NVAB.

In de werkgroepen is e1k op een specifiek deelgebied van de bedrijfs-
gezondheidszorg geh/erkt aan de ontwikkeling van instn:menten.
Een lijst van deskundigen op het gebied van de bedrijfsqezondheidszorg
die in een of meer werkgroepen zittinq hebben genomen is opgenomen in
Bijlage II.

2-3 Resultaten van fase I

De aktiviteiten van de verschillende werkgroepen zijn afgerond in een

aantal rapportenl) *u..ti., de ontwikkelde instnrmenten werden gepresen-

teerd als zover 'bedrijfsklaar', dat in een volgende fase van het pro-
jekt de toepasbaarheid op grote schaal onderzocht zou kunnen worden.

Over de eerste fase van het lvlodel Bedrijfsgezondheidszorg als geheel is
geen eindrapportage verschenen. ltlel is met betrekking tot de volgende

1) zi,e voor overzicht rapporten fase I Bijlage lrr.
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fase (fase II) eén onderzoeksvoorstel gedaan, dat echter nieÈ door het
Dr Veeger Instituut zelf kon worden uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan
werd door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

aan het NIPG/TI{O verzocht de ontwikkeling van het Model Bedrijfsgezond-

heidszorg voort te zetten.
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3. VERSLAG VAN DE INTERIMFASE

Het NIPG/TNO heeft zich bereid verklaard om aan dit verzoek te voldoen,

doch achtte het noodzakelijk om in een interÍmfase tussen fase I en

fase ïI de tot dan toe ontwikkelde (deel)instrumenten te beoordelen.

3.1 Doelstelling

In de subsj-die-aanvraag van het NIPG/TNO aan het Praeventiefonds staat
de doelstelling van het projekt Model Bedrijfsgezondheidszorq met betrek-
king tot de interimfase als volgt omschreven:

Eualuatíe Dan de eerste fase uan het model befu,ijfsgezondheidszorg, als
uevmeld in de subsidie-aanDrage gednan door Dr W.J.H. o.d. Heuuel.

Deze eualuatie zal dtenen te geschieden m.b.t. inhoud. en toepasbaay,heid

oan de tot rLu toe onturíkkelde 'ínstrumenten en ter ooorbereiding uan de

toepassirq in een aantal befu,ijuenl). (......) ond.et,zocht zaL uord.en:

- uelke elernenten uit het tot rut toe onttíkkelde insttwmentayitrn bruik-
baar zijn uoor ond.erzoek

- uelke aanuuLlingen nodig zijn om te uoorzíen in eoentuele Leemten in
het model.

- ueLk deel uan het onder.zoekspakket binnen een B.G.D. uituoerbaar is
bij gï.ote aantalLen uerknqners

- uelke bedrijfsgeneeskundige diensten in feite bereid zijn (delen oan)

het onktikkelde 'instz,utnentav"íum toe te passen (oozming 1)an een gebrwi-
kersgroep).

3.2 Werkwi j ze van het NIPG,/TNO

De interimfase viel uiteen in drie hoofdkategorieën van aktiviteiten,
die als volgt zijn te benoemen:

- beoordeling van de ontwikkelde instnmenten;

- voorbereiding van fase II; en

- oriëntering in de praktijk van de bedrijfsgezondheidszorg.
Gedurende de eerste maanden van het projekt is veel tijd nodig ge\4reest

om een beeld te vormen van de precieze beweegredenen en doeleinden welke

de grondleggers en de onderzoekers voor ogen hebben gestaan en van de

1) In de doetstelting m.b.t. fase II zoals geformuleerd door V.d.Heuve1
was sprake van een onderzoek met inschakeling van 10 BGD-en en in
totaal 10.000 werknemers, verdeeld over verschillende bedrijfstakken
en bedrijven c.q. afdelingen van bedrijven.

I
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wíJze \^/aarop men het doel of de verschillende doelen dacht te realise-
ren. Orn zicht te krijgen op de beweegredenen en de methodiek van werken

zijn alle rapporten, verslagen en vergaderstukken afkomstig uit fase f
opgevraagd. Bij bestudering van deze d.okumenten bleek dat de doelstel,Iin-
gen zoals verwoord in het "Voorstel tot onderzoek van Model Bedrijfs-
gezondhei-dszorgi" (Bijlage r) in de dj-verse werkgroepen een verschill-ende
interpretatie kregen en dat vaak een eigen herformulering heeft plaats-
gevonden.

Vanuit de qebleken noodzaak om aanvullende inlichtingen in te winnen over
doel-einden, ontwikkelingen en onderzoekaktiviteiten met betrekking tot
fase I, zLln gesprekken gevoerd met verschillende bedrijfsartsen die de

gehele eerste fase van het MODEL van nabij hebben meegemaakt, met narne

de heren P.A.H. Jennj-skens, N.A. Meursing, P.A. van lvery en H. Zuidema.

Behalve bestudering en evaluatie van de dokumenten en het voeren van

informatieve besprekingen met een aantar van de rgrondleggters', heeft
de projektgroep zich ook georiënteerd omtrent de aktuele gang van zaken

in een aantal bedrijfsgezondheidsdiensten van uíteenlopend type.

3.3 De gebruikersgroep

Tenslotte heeft het NIPG/TNo, mede op verzoek van het NVAB-bestuur, een

gebruikersgroep ingesteld, waarvan het doel a1s volgt werd omschreven:

1. Voor de onderzoekers fungeert de gebruikersgroep ats klankbord van de

gezondhei-dskundigen werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg, d.ie mee-

denken over een optimale afstemming van wetenschappelijke eisen die
men aan onderzoeklnstrumenten behoort te stellen enerzijds en prak-
tische mogelijkheden betreffende de toepassj-ng van de instrumenten,
zowel afzonderlijk a1s in bepaalde kombinaties, anderzi_jds.

2. Verder biedt de gebruikersgroep een entree naar het veld van onder-
zoek waardoor validiteit en effektieve toepassing van het instrumen-
tarium en het daarmee samenhangende onderzoek, reali-seerbaar is.

3. Tenslotte zal na overreg met de gebruikersgroep door de projektgroep
een voorstel worden gedaan voor fase ïI van het onderzoek Model Be-

dri j fsgezondhei ds zorg .

Behalve bedrijfsartsen als leden van de groep werden vertegenwoordigers
van sociaal--wetenschappelijke, technische en verpleegkundige disciplines
uitgenodigd. Uiteraard allen werkzaam in een BGD.

Van NIPG/TNO-zijde namen de koördinator van het werkveld Mens en Arbeid,
de projektleider en de algemeen projektmedewerker permanent zitting in
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de groep. Overige projektgroepleden werden ad hoc uitgenodigd deel te
nemen aan besprekingen indien bijzondere onderwerpen aan de orde r^raren.

Een lijst met namen van de leden van de gebruikersgroep vindt men in
Bijlage IV.
In totaal zijn tot het schrijven van dit verslag een zevental vergade-

ringen met de gebruikersgroep gehouden. Aan de hand van diskussienotars

werd een beoordeling van de rapporten uit de eerste fase door de pro-
jektgroep ter bespreking voorgelegd.

3.4 Resu ltaten

3.4.1 I!19_i9rlg
In fase I van het MODEL is een groot aantal vragenlijsten gemaakt over

uiteenlopende onderwerpen. Deze ondervrerpen zijn volgens het rapport
Instrumenten voor fase II van het Model Bedrijfsgezondheidszorg (2.n.,

Nijmegen, 1976).

I Algemene persoonsgegevens

II Groepsergogram

ïII Stress-vragen

IV Ervaren spanningen en satisfaktie
V Diagnostische vragen

VI Registratie verzuim en medische konsumptie.

De rubrieken III en V worden te zamen in één apart rapport behandeld:

Het Longitudinaal Gezondheids Profiel (LGP), waarin ook aandacht wordt

besteed aan biqretrische bepalingen.

Dit I,GP neemt samen met het Groepsergogram een centrale plaats in j-n het

Model Bedrijfsgezondheidszorg. Bovenstaande lijst is uitgangspunt ge-

weesÈ bij de beslissing welke instn:menten en rapporten voor evaluatie
in aanmerking kwamen.

De kriteria aan de hand \^/aarvan de beoordeling. heeft plaatsgevonden, zi.1n

door de projektgroep als volgt omschreven:

1. Vollediqiheid van instnrmentarium met betrekking tot wezenlijke fakto-
ren betreffende gezondheid, welbevinden, werk en werksituatie

2. Betrouwbaarheid van de meting

3. Geldigheid

4. Gerelateerd aan juiste norm
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5. Gebruikersgemak (verwerking van gegevens, therapie- respektieveh-jk
interventiemogelijkheid, nut voor onderzoek, begrijpelijkheid voor

kliënt, kwaliteit van gebruiksaanwij zínq)

6. Soliditeit van de empirische onderbouw van d.e instrurenten.
De werkzaamheden van de projektgroep NIPG/TNO hebben met betrekking tot
de evaluatie van de instrumenten geresulteerd in een aantal diskussie-
notars, die als bijlagen aan dit verslag zLln toegevoegd. Hierin kan men

het precieze kommentaar vinden dat de projektgroep heeft geformuleerd.

Op deze plaats in het verslag wordt volstaan met een beknopte samenvat-

ting van elk van deze nota's en zonodig van het kommentaar dat bij de

bespreking ervan in de gebruikersgroep i-s geleverd.

3 - 4 - 2 19! -gr9ePeers99 r3d 
)

In een poging de bedoelingen en doelstellingen van het Groepsergogram

(GE) te achterhalen is een inventarisatie vanuit de beschikbare stukken

gemaakL en kontakt opgenomen met enkele van de samenstellers van het GE

voor aanvullende j-nformatie. Dit resulteerde in de volgende hoofddoel-
stellingen van het GE:

A. Het signaleren van die werkplekken die de gezondheid bedreigen of
kunnen bedreigen, gebaseerd op algemeen aanvaarde qezondheidskundige

maatstaven, met het doel de bestaande situatie te verbeteren.
B. Het beschrijven van de werkplek - zonder dat er nog van signaleren

sprake hoeft Le zíjn - in medisch relevante termen met het doel op

juiste wijze een plaatslr;gsadvies te kunnen geven.

C. Het verzamelen van (groeps)gegevens over rverk en werkomstandigheden

om onderzoek te doen naar eventuele relaties tussen werk en gezond-

heid.
Door een eenvoudige en uniforme uitwerking diende het'Groepsergogram

geschikt te zijn voor routinematige toeperssing in een redelijk geouti-l-
leerde Bedrijfsgeneeskundi-ge Dienst.

Volgens de kriteria geformuleerd in paragreraf 3.4.1 en in het Iicht van

de vraag of deze do:lstellingen weI in één -i-nstrunent te verwezenlijken
zL1n, is rloor de projektgroep NIPG/TNO een beoordeling van het GE ge-

maakt.

De belangrijkste konkfusies van de projektgroep zijnz

1) zie voor de diskussienota Bijlage V.
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1. Het dooreenlopen van de beoogde doelstellingen komt in vrijwel aIle
onderdelen van het instrument tot uiting, waardoor vrijwel steeds on-

duidetijk is voor welk doel nu precies welk facet moet worden waarge-

nomen en op welke wijze de gegevens moeten worden gegroepeerd.

Voor de belasÈinghoofdgroepen, voor zover uitgewerkt in het Groeps-

ergogram, greldt dat daarin de meeste elementen betreffende werk en

werkomstandigheden aanwezig zijn. Gemist worden tri-llingen en een

rubriek bijzondere faktoren.
3. De waarnemingsschemats waarop de A- en B-infolrtatie moet worden vast-

gelegd zijn veelal onduidetijk voor de gebruiker in het veld. Met

name het schatten van 'de kans op problement is een methodisch ob-

stakel.
Het is onduidelijk onder welke voorwaarden er wordt gekozen voor een

bepaalde methode van waarneming (observatie of interview).
De bewerking van de gegevens tot in belastinghoofdgroepen geagge-

geerde signalen zoals in dit instrument plaatsvindt, moet worden ont-
raden, omdat bijgevolg te veel specifieke signalen met een eigen be-

lang onoprgemerkt kunnen blijven.
Op gestandaardiseerde wijze verkregen gegevens van faktoren in werk

en werkomstandigheden, waarvan normen voor somatische schade bekend

zijn, kunnen wel afzonderlijk per faktor tot zinvolle beelden worden

samengesteld over (stabiele) deelsystemen (zoals het in kaart brengen

van lawaaiz6nes in een afdeling of bedrijf) mits men de procedure

voor het verzamelen van de gegevens streng bewaakt.

Gegeven het zeer beperkte toepassingsgebied van het 'belasting - be-

lastbaarheidsmodel' aIs meetmodel, moet men de zin van de keuze van

dit 'rnodel' als algemene grondslag voor het Groepsergogram in twijfel
1\

trekken-'.

4.

5-

6.

Gezien de vele bezwaren tegen het Groepsergogram luidt de

dat het Groepsergogram in deze vor:rn onbruikbaar is.
Van NIPG-zijde is aan de gebruikersgroep in de vergadering

1977 voorgesteld het signaleringsdoel centraal te stellen.

slotkonklusie

van 14 oktober

Dit houdt in

1) N.B. De praktische toepasbaarheid in de bedrijfsgeneeskunde van het
model belasting-belastbaarheid is voornamelijk beperkt tot de energe-
tische aspekten van het werk. T.a.v. de andere aspekten is soms nog
we1 de belasting meetbaar, maar slechts zelden of geheel niet de be-
lastbaarheid. M.b.t. de problematiek rond het model belasting en be-
lastbaarheid wordt hier verder volstaan met te verwijzen naar de dis-
kussies die hierover in de literatuur (b.v. f.soc.Geneesk. 1967, t973,
1914) zijn gevoerd.



- 10 -

het verzamelen van signalen omtrent werkfaktoren die van invloed zijn
op de gezondheid. Hierbij wordt een gezondheidskundige benadering in
enge en in brede zin onderscheiden. Van een benadering in enge zin is
sprake indien uitsluitend aandacht wordt besteed aan hrerkkenmerken die
gezondheidsschade in somatische zin kunnen veroorzaken.

De tweede benaderingswijze is ruimer en tevens gericht op werkfaktoren

die inwerken op ervaren gezondheid en welbevinden van individuen (klach-

ten, hinder).
Met de gebruikersgroep is de konklusie getrokken dat het wenselijk is
eerst een basispakket volgens de benaderingswijze in enge zin uit te
werken.

3 - 4 - 3 Ee!-tglgr$q**I-g9z9tgE9lg:prglrglt)
In deze diskussienota wordt een beoordeling gegeven van de met het I,GP

samenhangende rapporten uit de eerste fase van het MODEL.

Het LGP, zoals dat in de loop van fase I tot stand gekomen is, beoogde

een instrument te zijn om periodiek een 'algemeen inzicht in de gezond-

heid in zijn meest ruime zin' van de betrokkenen te verkrijgen. Het om-

vatte oorspronkelijk drie delen, te weten:

- diagnostische vragen

- biometrie

- stressvragen.
Men trachtte hie:mee aan drie subdoelstellingen te voldoen:

A. Het zoeken naar maten die inzicht geven in verandering in gezondheid,/

welbevinden/funktioneren van de werknemers over langere perioden
(stressvragen en biometrie) .

B. Het opsporen van vroegslmptcmen van ziekte (screening) (bimetrie en

diagnostische vragren) .

C. Het opsporen van aail^rezige pathologie en daaruit volgende individuele
begreleiding (diagnostische vragen) .

Later is een vierde deel toegevoegd, nI. de 'werkvragen' (voortgekomen

uit een vragrenlijst die was ontwikkeld door de werkgroep rSpreekuurr)

waarínee beoogd werd inzicht te krijgen in de beleving van de werksitua-
tie.
In de stukken is verder een aantal overwegingen weergegeven die een rol
gespeeld hebben bij de totstandkoming van het LGP, en is verslag gedaan

1) zie voor de diskussienota Bijrage Vr.
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van enkele pilotstudies met betrekking tot de verschillende onderdelen

van het LGP.

De projektgroep NIPG/TNO heeft zowel methodologische a1s i-nhoudelijke

bezwaren tegen dit instrument. De belangrijkste worden hieronder kort
samengevat:

1. De verschillende instrumenten worden niet duidelijk met de verschil-
lende subdoelstellingen in verband gebracht, en voor zover dat wel

gebeurt, niet altijd konsistent.
Het wordt niet duidetijk hoe de koppeling tussen LGP- en Groepsergo-

gram-gegevens zou moeten geschieden.

De begrippen belastbaarheid en gezondheid worden zonder toelichting
aan elkaar gelijk gesteld.
De problematiek die samenhangt met toepassing/kennisvermeerdering,
met longitudinaliteit/periodiciteit en met screening/diagnostiek komt

in de rapporten uit de eerste fase nauwelijks aan de orde. Dit klemt

te meer omdat het niet mogelijk lijkt om alle genoemde elementen in
één instn:ment tot hun recht te laten komen.

Er wordt niet gesproken over de eventuele mogelijkheden van inter-
ventie ten aanzien van gezondheid en welbevinden, en evenmin over de

ethische kant van het LGP.

Van de twee ontwikkelde vragenlijsten met respektievelijk diagnosti-
sche vragen en hrerkvragen is de val-iditeit twijfelachÈig, terwijl de

betekenis van de VOEG-lijst voor het LGP niet duidelijk is.
De meeste biqnetrische bepalingen voldoen niet aan de eisen van een

screeninginstn:nent, hoewel ze overigens in een diagnostische situa-
tie van veel belang kunnen zíjn.

Uit het bovenstaande valÈ te konkluderen dat voor algemeen preventief/
periodiek onderzoek met het LGP in feite geen valide en effektief instru-
ment beschikbaar komt, dat zonder meer aan iedere BGD voor gebruik kan

worden aanbevolen.

In de diskussie met de gebruikersgroep dd. 27 oktober 1977 kwam de rela-
tie belastbaarheid-gezondheid ter sprake; veel duidetijkheid werd hier-
door niet verkregen. Verder bleken er meningsverschillen te bestaan over

de mogelijkheden en de wenselijkheid van algemeen (ongericht) periodiek
onderzoek, en de verschillende facetten daarvan.

4-

5.

6.
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3. 4.4 Het bedrijfsgezondheidskundig 
"pr."korrl 

)

De werkgroep (van fase I) geeft in haar rapport over het bedrijfsgrezond-

heidskundig spreeln:ur eerst een neerslag van enkele beschouwende diskus-

sies rond de bedrijfsgezondheidszorg en de rol die het MODEL en de be-

drijfsarts daarin volgens de werkgroep moeten spelen.

Vervolqens wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van een instrument

dat werd ontworpen om systematisch gegevens te verzamelen ten behoeve

van het bedrijfsgezondheidskundig spreekuur.

Tenslotte wordt een pilotstudie beschreven waarin onderzoek is gedaan

naar het oordeel van vier bedrijfsartsen over de bruikbaarheid van een

vragenlijstmethode op het spreekuur, en \^raarin door middel van faktor-
analyse op de verkregen antwoorden de ontwikkelde vragenlijst werd inge-

deeld in een aantal faktoren die werden ontleend aan Maslowrs behoeften-

theorie.
Met het ontwikkelen van een vragenlijst ten behoeve van het bedrijfsge-
zondheidskundig spreekuur had de werkgroep de volgende doelstellingen
voor ogen:

A. Het spreekuurkontakt op een systematische manier meer ruimte te laten
bieden voor informatie die buiten het klassieke medische model valt.

B. Het stimuleren van zowel de bezoeker als de bedrijfsarÈs om de even-

tueel somatische aanleiding tot het spreekuurkontakt in een wijder
verband te plaatsen.

C. Het verkrijgen van een didaktisch middel voor zowel spreekuurbezoeker

als de bedrijfsarts.
D. Het verkrijgen van de mogelijkheid om systematisch kennis te verwer-

ven van het welbevinden van populaties of subpopulaties.
E. Het verkrijgen van de mogelijkheid om vergelijkend onderzoek te doen,

waarna kan worden teruggekoppeld naar de betreffende arbeidssi-tuatie.

Volgrens de kriteria, geformuleerd in paragraaf 3.4.1, is door de projekt-
groep NïPG/TNO een beoordeling van dit rapport gemaakÈ en in haar dis-
kussienota komt de projektgroep tot de volgende konklusies:
1. Het Ís op grond van het rapport, waarin de werkgroep verslag doet

over haar aktiviteiten, slechts voor een deel mogelijk om te bepalen

of en in hoeverre haar doelstellingen zijn bereikt. Sonrnige doelstel-
lingen zijn wel genoemd, maar worden verder niet uitgewerkt; zo i,s

1) Zie voor de dj-skussienota Bijlage Vrï
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b.v. niet terug te vinden hoe de werkgroep de vragenlijst wil gebrui-
ken als didaktisch hulpmiddel, of hoe de mogelijkhsflsn voor kennisver-
werving en onderzoek dienen te worden benut.

De werkgroep geeft in haar rapport een aantal overwegingen waarin zij
essentiële knelpunten onderkent bij het bedrijfsgezondheidskundig

spreekuur.

De projektgroep NIPG/TNO is het met de werkgroep eens dat de rolon-
duidelijkheid van de bedrijfsarts dient te worden opgeheven, vooral-
eer hij systematisch invloed kan gaan hebben op de geestelÍjke gezond-

heidsproblemen van zijn kliënt.
De werkgroep laat zich echter niet uit over hoe dit moet gebeuren, en

welke mogelijkheden voor een BGD aanwezig zijn om hiervoor een oplos-
sing te zoeken.

Bij de ontwikkeling van de vragenlijst ten behoeve van het spreekuur

heeft de werkgroep zich georiënteerd op de theorie van Maslow. De

theorie wordt echter voornamelijk gebruikt om er enkele begrippen aan

te ontlenen; de door Maslow veronderstelde verbanden blijven buiten
beschouwing.

De operationalisering van deze begrippen in de ontwikkelde vragen-

Iijst is op een aantal punten onduidelijk, en soms niet achterhaal-
baar.

De projektgroep NIPG/TNO stelt zj-ch, anders dan de werkgroep in haar

rapport, op het standpunt dat het hanteren van een rbelasting - belast-
baarheid model' bij het navragen van de subjektieve werkbeleving niet
is aan te bevelen.

Daarnaast stelt de projektgroep dat er waarborgen voor hulpverlening
aanwezig dienen te zijn, wanneer een B@ op eigen initiatief. zLch

aktief gaat bezighouden met het opsporen van problemen in de (sociale)

arbeidssituatie. Dit houdt onder andere in dat men over de specifieke
deskundigheid behoort te kunnen beschikken.

Het pilotonderzoek naar de bruikbaarheid van de vragenlijst voor het
bedrijfsgezondheidskundig spreekuur valt uiteen in twee onderdelen;

een onderzoek waarin enkele artsen hun oordeel geven over de hanteer-
baarheid van de ontwikkelde lijst en een onderzoek naar de validiteit
van deze vragenlijst.
Beide onderzoeken kunnen op grond van methodologische onvolkomenheden

niet geacht worden de konklusies te ondersteunen, die de werkgroep in
haar rapport verrneldt.

3.

4.

5.
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De slotkonklusie met betrekking tot het rapport "Het bedrijfsgezondheids-

kundig spreekuur" moet zL)n, dat de ondernomen aktiviteiten van deze

werkgroep uit fase I hebben geleid tot een instnunent, waarvan de be-

trouwbaarheid en de validiteit niet voldoende is komen vast te staan,

en v/aarvan het praktisch gebruik op deze grond moet worden ontraden.

In een vergadering van de gebruikersgroep op 8 december 1977 ts de dis-
kussienota van de projektgroep NIPG/TNO ter bespreking voorgelegd.

In de algemene beschouwing werd de diskrepantÍe naar voren gebracht tus-
sen wetenschappelijk perfektionisme en praktische toepasbaarheid.

Bij de gedetailleerde bespreking van de nota werd duidelijk dat in het
algemeen de gebruikersgroep zich kan verenigeen met de konklusies van

de projektgroep.
Diskussie ontstond over de rolonduidelijkheid van de bedrijfsarts, die
ook door de gebruikersgroepleden werd onderkend en over de toepasbaar-

heid van het belasting- belastbaarheid model, r^raarvan het wenselijk werd

geacht om de grenzen aan te geven waarbinnen het model geldig is. Verder

werden nog beschouwingen gewijd aan de mogelijkheden voor opvang van

kliënten en aan de wenselijkheid van een vragenlijstmethode op het be-

dri j fsgezondheidskundig spreekuur.

Met betrekking tot dit laatste punt sprak de gebruikersgroep haar voor-

keur uit voor een checkli-st voor de bedrijfsarts om op het spreekuur bij
de hand te hebben.

Tevens bleek ook dat de stuurgroep reeds in fase I haar beden}<ingen had

ten aanzien van het gebruik van een vragenlijstmethode op het spreekuur.

Eerder had zij zelf al de vragenlijst ondergebracht in het Longitudinaal
Gezondheidsprofiel, en in een later stadium heeft zij een nieuwe pilot-
studie laten uitvoeren over een bewerking van de oorspronkelijke vragen-

lijst. Voor een bespreking hiervan wordt verwezen naar de diskussienota
Longitudinaal Gezondheidsprofiel (Bijlage VI) .

3 . 4 - 5 Yegr:sle-E9r:grplr-9-gl-y:lzglgl 
)

In de diskussienota is een beoordeling gegeven van het rapport Medische

konsumptie en verzuim, dat een verslag is van de overwegi-ngen en kon-

klusies van werkgroep 6 in de eerste fase van het projekt Model Bedrijfs-
gezondheidszorg. Het rapport behandelt de achtergronden en wijze van

1) zLe voor de di-skussienota Bijlaqe Vrrr.
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verzamelen en analyseren van de medische konsumptie en ziekteverzuim
van de werknemers in een bedrijf hraar een verbandkamer aanh/ezig is.

rn hoofdstuk 1 van het rapport wordt ingegaan op het belang van beide
gegevens als signaal voor het handelen van de BGD. In hoofdstuk 2 wordt
een uiteenzetting gegeven over de mani-er waarop verzuim moet worden ge-

registreerd en geanalyseerd ten einde voor verschillende beleidsdoel-
einden de juiste gegevens ter beschikking te krijgen. Hoofdstuk 3 van

het rapport bevat voornamelijk het verslag van een enquéte-onderzoek

onder een aantal BGD-en rom enig inzicht te krijgen in wat gangbaar is
rondom het verbandkamer-gebeuren in de bedrijfsgezondheid.szorg '. Er

wordt ook een opsormting gegeven van de medische konsumptÍe die geregis-
treerd moet worden.

De konklusie bevat een sàmenvatting van de te registreren gegevens in
verband met verzuim en de wijze van rapporteren hierover.

SamengevaL zí)n de konklusies in de diskussienota over het rapport als
volgt:
1. Het is niet geheel duidelijk in het rapport uiteengezet waarom verzuim

en medische konsumptie geregistreerd zouden moeten worden. De wette-
lijke taakomschrijving wordt niet genoemd. a1s een van de uitgangs-
punten.

2. Het wordt niet duidelijk hoe men de relatie gedacht heeft tussen de

aandoeningen enerzijds en verzuim en medische konsumptie anderzijds.
Het lijkt erop dat men vooral de spanningen en onwelbevinden, welke

voorkomen zonder dat er sprake is van aandoeningen, op het oog heeft.
Onduidelijk bli-jft echter hoe dan het verband gezien moet worden tus-
sen de poging, via medi-sche konsr:mptie en verzuim, spanningen en on-
welbevinden in kaart te brengen enerzijds, en de VOEG-Iijst en de

werkvragen, die hierop ook gericht zijn, anderzijds.
3. De voorschriften met betrekking tot de verzuimregistratie zijn niet

geheel sluitend. De kategorie van medische konsumptie 'uitblazer,,
tafreagerenr e.d. is in de voorschriften voor de registratie niet te-
rug te vinden. And.ere kategorieën, zoals ongevallen, worden niet be-
argumenteerd.

4. De ideeën over bevrerking en rapportage van de gegevens zijn niet be-
vredigend in het rapport opgenomen en roepen vragen op. Het analyse-
ren van ongevalsgegevens ten behoeve van een veil-igheidsbeleid wordt

in het geheel niet genoemd.
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Tenslotte gaven de opmerkingen bij het rapport aanleiding tot de volgen-

de beschouwing:

Het is van belang te pogen medische konsumptie- en verzuimgegevens te ge-

bruiken als signalen voor spanningen en onwelbevinden, eventueel naast

andere pogingen deze verschijnselen in kaart te brengen, zoals bijvoor-
beeld via vragenlijsten. Van belanq is tevens dat de relatie met klach-

Èen (eventueel als voorbode van aandoeningen) onderzocht wordt.

Ten aanzien van verzuim is de kans relatief gunstig dat een min of meer

routinematig gebruik van gegevens mogelijk is. Er is althans volgens

empirisch onderzoek wat meer bekend over de relatie van bedrijfs- en

werksituatiefaktoren met verzuim dan met andere gegevens zoals bijvoor-
beeld medische konsr:mptie.

Over het sukses van interventies op dit punt is minder zekerheid; toch

Iijken ook op dat gebied we1 arg'umenten te bestaan die gebruik van

het ziekteverzuimgegeven rechtvaardigen. Het systematisch hanteren van

medische konsumptie als signaal voor spanningen en onwelbevinden Iijkt
vooralsnog uitsluitend een onderwerp voor onderzoek. Het noteren van

gegevens over medische konsumptie als 'gezondheidsgegevenr kan uiteraard
wel plaatsvinden.

In d.e desbetreffende diskussie met de gebruikers€Jroep werd een aantal
punten uit de diskussienota verduidelijkt.
Algemeen was men het erover eens dat de registratie van het verbandkamer-

gebeuren en de medische konsumptie niet aIle problemen uitputtend kan

omvatten, zodat de geregistreerde gegevens hooguit een signalerings-
funktie kunnen hebben.

De term tmedisch ventielt moet niet al1een opgevat worden als de moge-

lijkheid tot het medicaliseren van klachten. Ook het 'stoomafblazen'
zonder presentatie van medische klachten moet hierond.er begrepen worden.

Het zou met name van de ro1 van de BGD in het bedrijf afhangen op welke

wijze van het medisch ventiel gebruik gemaakt wordt.

Verder kwam ter diskussie de vraag of het ethisch wel zindelijk is de

laatstgenoemde soort verbandka:nerbezoek te registreren. De suggestie

werd gedaan niet te registreren om welke personen het gaat, maar d.e ge-

uite informatie vast te legqen.

Als belangrijk probleem kwam naar voren de waarde van de diagnoses bij
verzuimgegevens. De konklusie was dat een dergelijk gegeven alleen van

belang is als de kategorieën een betekenis hebben die bedrijfsgenees-
kundig relevant is. Aan een dergetijk stelsel van kategorieën bleek
grote behoefte te zijn.
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3.5 Slotbeschouwing bij de beoordeling van fase I

Bij de beoordeling van de instn:menten door het NIPG/TNO is duidelijk
geworden dat de l^rerkers in fase I zich een zeer omvangrijke taak hebben

gesteld door de eigen interpretatie die zij aan de doelstelling van het
oorspronkelijke onderzoeksvoorstel hebben gegeven (zie paragraaf 2.1) .

In het werkplan van één onderzoekprojekt wilde men in één keer aIIe
bedri j f sgezondheidskundig re levarte gegevens onderbrengen en transf onne-

ren in praktisch hanteerbare meetinstrumenten waarmee de BGD zijn dage-

lijks werk zou kunnen verbeteren. De wetenschappelijke kant van het pro-
jekt wilde men veÍlig stel-Ien door middel van specifiek onderzoek naar
de kwaliteit van bepaalde meetinstrumenten, voornamelijk vragenlijsten.
De praktische kant van het MODEL fase I moest vooral uit de verf komen

door de opzet van een aantal handleidingen die bij enkele vragenlijsten
werden geleverd, alsmede door het verstrekken van aanwijzingen voor het
gebruik van de i-nstrumenten ten behoeve van een algemene datakaart.

Bezien I^Ie nu de opgeleverde instrumenten die volgens de rapporteurs ge-

schikt zouden zijn voor toepassing in fase II dan valt niet te ontkomen

aan een aantal kritische kanttekeningen. Zonder overigens te wilIen mj-s-

kennen dat met dit instrumentarium een belangrijke schrede is gezet op

de weg naar een verbetering van het funktioneren van de bedrijfsgezond-
heidszorg ontkomt men er niet aan zich de vraag te stellen of met het
aanbieden van deze instrumenten mogelijk niet te veel wordt geëist van

de uitvoerende kapacÍteÍt van de meeste BGD-en, ook aI zouden deze be-
schikken over een behoorlijke materiële en personele uitrusting.

Daar komt bij dat de meeste ontwikkelde instrumenten ook uit methodolo-
gische overwegingen in deze vorm niet werkelijk geschikt zijn voor toe-
passing in de routine van zeer verschillende bedrijfsgezondheidsdiensten.

De hoofdkonklusie van het NIPG/TNO is nu dat voortzetting van het MODEL

een anders gestruktureerde aanpak vereist, waarin vooralsnog de verbete-
ring van de werkwijze met betrekking tot de verzameling, de bewerking en

het gebruik van het omvangrijke gegevensbestand van een BGD centraal
dient te staan.
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4. OVERhIEGINGEN BIJ DE VOORTGANG

Bij haar beschouwing over de verdere voortzetting van de aktiviteiten
ten behoeve van de bedrijfsgezondheidszorg gaat het NIPG/TNO uit van de

oorspronkelijke doe1stelling, zoals die in het voorstel voor de eerste

fase van het projekt Mode1 Bedrijfsgezondheidszorg in essentie is neer-
gelegd: verbetering van de informatiestroom binnen de bedrijfsgezondheids-

zorg door meer systematiek te brengen in de wí1ze van verzameling, opslag

en verwerking van lJegevens over gezondheid, werk en werkomstandigheden.

Het uitgangspunt van de projektgroep is dat geen behoorlijke uitvoering
aan de in de wet vastgelegde taken van een bedrijfsgeneeskundige dienst
kan worden gegeven, als de gegevens, hraarop de bedrijfsarts zich bíj
zijn beslissingen baseert, onvollediq, ongeschikt of onbetrouwbaar zí)n.
In de wetgeving betreffende de bedrijfsgeneeskunde wordt vermeld dat de

BGD maatregelen in de onderneming(en) bevordert ter verzekering van een

doelmatige preventieve gezondheidszorg in die onderneming(en). De ver-
schillende taken die vrij gedetailleerd voor de bedrijfsgeneeskunde zijn
geformuleerd, laten zien dat d.e overheid wil stimuleren dat de BGD de

werkende mens beschermt tegen arbeid en arbeidsomstandigheden welke van

ongunstige invloed zijn op de gezondheid (Veiligheidswet, t934). Ook in
verschillende nota's over de bedrÍjfsgezondheidszorg als zodanig en de

plaats ervan in het ondernemingsbeleid als geheel wordt de nadruk gelegd

op deze preventieve taak, waarbij als leidraad voor de keuze van het

dagelijks werk voortdurend wordt gewezen op het belang van kennisver-

meerdering over de relatie tussen werk en gezondheid.

Het konkrete takenpakket is veelomvattend. Het varieert van spreekuur-

aktiviteiten en ziekteverzuirnbegeleiding betreffende de individuele werk-

nemer tot aan breed oprgezette gerichte periodieke onderzoekingen en be-

drijfsbezoeken met meer systemati-sche aandacht voor werkaspekten zonder

dat deze per se tot klachten of gezondheidsschade qeleid behoeven te
hebben.

Het ligt voor de hand dat het wettelijk voorgeschreven takenpakket bij
de keuze van de te verzamelen gegevens van orrmiskenbare invloed is ge-

weest.

Het NIPG/TNO heeft bij de keuze van de te verzamelen gegevens bovendien

rekening willen houden met het zogenaamde rkerntakenpakket BGZr zoals

gedefinieerd door de Studiegroep Regionalisatie Bedrijfsgezondheidszorg
(1975). Deze kerntaken, die een selektie uit het uitgebreide takenpakket

van de BGD vormen, zí)nz
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het geneeskundig onderzoek bij het. indiensttreden
het periodiek geneeskundig onderzoek bij bijzonder gevaar van de ar-
beid voor de gezondheid

aanbevelingen tot het voorkomen van beroepsziekten

het medewerken aan het voorkomen van ongevallen

het medewerken aan revalidatie
het medewerken aan het \^/eren en bestrijd.en van schadelijke of hinder-
lijke faktoren van de arbeid.
het houden van een bedrijfsgeneeskundig spreekuur

het verrichten van werkzaamheden en het bevorderen van maatregelen

ter beperking van het ziekteverzuim.

Verbetering van de informatiestroom is in de eerste plaats gericht op

het praktisch nut voordebedrijfsarÈs; het verkri-jgen van een inzichte-
lijk beeld per kliënt ten behoeve van de individuele zorg, en het kunnen

beschikken over grafieken, overzichten (ook longitudinaal) en groeps-

gegevens, waalltree eventuele tonregeLnatigheden! in het patroon kunnen

worden opgespoord. Dergelijke onregelmatigheden kunnen een aanwijzing
zijn voor nader onderzoek, waardoor in een vroeg stadium mogelijk gre-

zondheidbedreigende faktoren kunnen worden gevonden. Ze hebben derhalve

een'signaleringswaarde' .

De voorstellen vraaflnee het NIPG/TNO wil komen tot een verbeteringr van de

gegevensregistratie zi:1n van drieërlei aard: i-nhoudelijk moet worden

vastgesteld welke gegevens voor registratie in aanmerking komen, er moe-

ten voorschriften worden gegeven over de wijze vraarop die gegevens kun-

nen worden verzameld, opgeslagen en ver^rerkt, en er dient aantekening

te worden gehouden van het registratieproces zelf in verband met het
longitudinale karakter van het te vormen gegevensbestand.

Bij de keuze van de gegevens waarover een BGD behoort te beschikken, zal-

men zich overwegend dienen te richten op die gegevens over werk en werk-

omstandigheden die met een zekere mate van hraarschijnlijkheid van in-
vloed zLjn op, of samenhangen met de gezondheid van de werkende mens.

Voor zover men gegevens verzamelt over de gezondheid van de werknemer

zal men zich voortdurend dienen af te vragen in hoeverre dat gegeven in
verband staat met het werk c.q. in welke mate het werk er invloed op zou

kunnen uitoefenen.

Hieronder zal worden beargumenteerd welke gesJevens zich bij uitstek lenen

voor toepassing in de bedrijfsgezondheidszorq in het algemeen en in de
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het bijzonder. Eerst wordt op de aard

hand van schema 1.

van de gegevens ingegaan

werk en gezondheid; enkele voorbeelden
kwadranten I t/m IV

Schema 1. Gegevens betreffende
van samenhangen in de

geqevens
gevolgen, uitvloeisels

werkgregevens gezondheidsgegevens

Ér 0.)

Édos{
YídÍddsBlr l.roooo

werkgegevens I (voorbeeld van samen-
hang: ploegendienst
---à produktie-op-
brengst)

Iï (voorbeeld van samen-
hang: geluid ---à
doofheid)

gezondheids-
gegevens

III (voorbeeld van samen-
hang: gezondheidsÈoe-
stand --à arbeidsmo-
tivatie)

ïV (voorbeeld van samen-
hang: gezichtsscherpte
--) hoofdpijn)

-à - is van invloed op, of vertoont samenhang met ...

Kwadrant I: Orzer de mate waarin verschil-lende kenmerken van het werk eI-
kaar beinvloeden, zal men zj-ch vanuit de BGD niet werkelijk willen bui-
gen. VíeI za1 de BGD geÍnformeerd willen zijn over bedrijfskundige aspek-

ten van de te verzorgen bedrijven en wel in het bijzonder indien derge-

lijke informatie nuttig is ten behoeve van de eigenlijke taakuitoefening
zoals in kwadrant II wordt aanqeduid.

Kwadrant II: In dit kwadrant horen logisch qezíen de samenhangen thuis
tussen werkgegevens, op te vatten als oorzaak of konditie, met betrekking
tot gegevens over de gezondheid van het indÍvidu. AIs voorbeeld kunnen

§legevens over geluid, houdingen en bewegingen worden genoernd als werk-
gegevens waarvan men mag veronderstellen dat ze van invloed zíjn op ge-

zondheidsaandoeningen betreffende respektievelijk gehoor en het bewe-

gingsapparaat. In het algemeen geldt hier dat aandacht, aan de gezondheid

van de werknemers besteed, bedrijfsgezondheidskundig relevant is indien
bekend is of mag worden ondersteld dat werkkenmerken op de gezondheid

van invloed zijn.

Kwadrant ïïI en IV: Gezien de hoofdtaak van de bedrijfsgezondheidszorg,

waarin het beschermen van de individuele werknemer tegen gezond.heids-

schade, zaL het duidelijk zijn dat de BGD zj-ch niet primair bezighoudt

met algremene gezondheidskundige onderzoekprogrammars waarin de invloeden
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van het werk buiten beschouwing blijven (v91. kwadrant IV). Evenmin zal
de BGD zich tot taak stellen de produktiviteit te verhogen door te mani-
puleren aan de gezondheid van de werknemers (kwadrant III).
Hierbij moet worden bedacht dat in het geval van (her)plaatsing, met

name bij gehandicapte werknemers met een gestabiliseerde ziektetoestand,
de gezondheidstoestand richtinggevend kan zijn voor de keuze van het werk

en de aanpassing ervan aan de kapaciteiten van de betreffende werker.

Samenvattend kan worden gesteld dat de BGD voornamelijk opereert binnen
het werkterrein dat j-n schema 1 kwadrant II voorstelt; dit werkterrein
betreft de gegevens van het werk en de werksi-tuatie welke van belang

zijn in verband met de gezondheid van de mens in het arbeidsproces.
Ten aanzien van de vraag welke gegevens nu precies in aanmerking komen

voor registratie in het kader van het l,lodel Bedrijfsgezondheidszorg
stelt de projektgroep zich op het standpunt dat dit vooralsnog door de

BGD zèlf wordt bepaald; alle gegevens die men nodig acht kunnen een

plaats krijgen in het bestand, zodat wordt voorkomen daÈ informatie ver-
loren gaat.

Uitgaande van de eJ-gen vrijheid die de BGD op dit punt heeft, word.t door

de projektgroep ter aanvulling en ter vergroting van d.e systematiek een

aantal suggesties gedaan, die in een drietal 'modulen' nader zijn uit-
gewerkt.

De wijze waarop gegevens worden verza.rneld en opgeslagen is, evenals de

keuze ervan, in eerste instantj-e een zaak van de BGD. Zo kan bijvoor-
beeld de BGD zelf bepalen welke anamneselijst wordt gebruikt, wanneer

en hoe uitgebreid een lichamelijk onderzoek wordt gedaan, welke biome-

trische bepaling volgens welke methode wordt uitgevoerd enzovoorts. In
de drie modulen (zie hoofdstuk 5) zijn echter ook aanwijzingen opgenomen

op dit gebied, en deze zijn voor de deelneming aan de verdere voortgangr

imperatief; immers bij afwijken van de aarÈevolen methoden en het volgen
van eigen wegen gaat onherroepelijk de standaardisatie verloren en daar-
mee de onderlinge vergelijkbaarheid.
Gegevens die niet op een betrouwbare en gestandaardiseerde manier \^rorden

verzameld zijn niet alleen van weinig nut bij de individuele zorq, maar

ook ongeschikt voor het opsporen van onregelmatigheden in het patroon.
Het is van essentieel belang dat deze eventuele onregelmati-gheden niet
worden veroorzaakt door verschillen in de manier waarop de gegevens vrer-

den verzameld.
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Tenslotte is het voor een goede gegevensregistratie nodig d.at aant ke-

ning wordt gehouden van het verzamelproces zelf. Dat wil zeggen dat bij-
voorbeeld voor het rup to date' houden van het gegevensbestand bekend

moet zijn vranneer c1e laatste bijstelling heeft plaatsgevonden, of dat

voor het aanvullen of korrigeren van gegevens achterhaald moet kunnen

worden van wie of uit welke bron het gegeven afkomstig is, enzovoorts.

Bij e1k gegeven of pakket van gegevens komt op die manier een aantal
rprocesgegevensr ter beschikkingt , \^raalrnee de BGD haar eigen lJegevens-

bestand kan ordenen. Te denken valt aan gegevens als datum van registra-
tie, bron van waaruit het gegeven afkomstig is, kodenummer van deqene die

het gegeven heeft verzameld, plaats waar het gegeven is ondergebracht

(kaart, file, dossier), enzovoorts.

I

I

I

I

I

I
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DE MODULEN

5.1 Inle iding

De konkrete voorstellen van de projektgroep met betrekkingi tot een ge-

richte registratie van gegevens over gezondheid, werk en werkomstandig-

heden worden uiteengezet in drie afzonderlijke 'modulenr.

In Modul I worden in principe alle gezondheidsgegevens ondergebracht die
een BGD ter beschikking krijgt in het kader van keuringen, periodiek on-

derzoek, spreekuur, verzuimbegeleiding, enzovoorts.

Aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot de registratie van gege-

vens op het gebied van gezondheidsklachten, biometrische gegevens, pïo-
bleemkodering, genomen maatregelen, en gegevens over medische konsumptie

en verzuim.

In Modul Iï worden in principe alle bedrijfsgezondheidskundige gegevens

van de werkplek ondergebracht. Aanbevelingen worden gedaan met betrek-
king tot gegevens over een aantal faktoren \^raarvan de schadelijke wer-
king op het individu te verwachten valt. Met betrekking tot de wi)ze
vëu1 verzameling wordt voorgesteld om dit op voorgestruktureerde wijze te
doen.

Modul rrr biedt plaats aan gegevens over de persoon en funktie in het
bedrijf. Suggesties worden gedaan voor het verzamelen van een aantal ge-

gevens waarvan gehoopt wordt dat hiermee de BGD de beschikking krijgt
over een pakket van gegevens die als een soort achtergrond kunnen fun-
geren waartegen de BGD andere informatie over gezondheid, werk en werk-
omstandigheden kan plaatsen.

In alle modulen worden de gegevens per individu op 'persoonsrecords,
vastgelegd. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande víerk-
wijzen en registratieprocedures. De nadere uitwerking van de voorgestel-
de werkwi)ze, in de vorm van administratÍeve procedures, handleidingen,
enzovoorts, vindt plaats binnen de voorbereiding van fase II (zie para-
graaf 7.2) . ïn de volgende paragrafen worden de modulen elk afzonderlijk
besproken.
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5.2 Modul r Gezondheidsgegevens

5.2.I Aard van de 99g9Y91:

In dit modul worden in principe alle gezondheidsgegevens verzameld die de

bedrijfsarts of anderen in de BGD ter beschikking komen in het kader van

(aanvullings)keuringen, periodiek onderzoek, spreekuur, verzuimbegelei-

ding, enzovoorts.

Deze gegevens kan men in verschillende rubrieken onderscheiden, namelijk:
A. Medische konsumptie en verzuim

B. Gezondheidsklachten, hetzij spontaan geui-t, hetzij naar aanleiding
van vragen of een vragenlijst

C. Biometrische gegevens (in ruj-me zi-n), zowel verkregen door lichamelijk
onderzoek, als door laboïatorium- of funktieproeven

D. Konklusies, door de bedrijfsarts getrokken op basis van klachten,
biornetrische gegevens en eventuele andere informatie

E. Genomen maatregelen op grond van de konklusie van de bedrijfsarts.

Ad A. Medische konsumptie en verzuimgegevens zoals het bezoek aan een

verbandkamer, het vóórkomen van een ongeval, begin- en einddatum

van ziekteverzuim, zijn telgegevens, waarvan a1le mutaties rela-
tief eenvoudig te registreren zijn voor de gehele, door de betref-
fende BGD verzorgde populatie. Deze registratie dient we1 volgens

uniform voorschrift te gebeuren (NIPG/TNO ziekteverzuimregistratie)

Ad B. Voor het verzamelen en vastleggen van gezondheidsklachten zijn in
de bedrijfsgezondheidszorg veel verschillende vragenlijsten, res-
pektievelijk anamnestische gedeelten van medische dossiers in ge-

bruik i d,eze verschillen wat betreft aantal rubrieken of groepen

van klachten en wat betreft uitgebreidheid. Naar analogie van het
systeem dat aI sinds enige jaren operationeel is bij het Fonds

voor Beroepsziekten te Brussel stellen wÍj voor in het kader van

dit projekt een flexibef systeem te beproeven, bestaande uit een

beknopte klachtenlijst die niet in alle gevallen voll-edig ingevuld

hoeft te worden, maar tegelijkertijd - r^raar relevant - wel de moge-

lijkheid geeft om bijkomend.e informatie toe te voegen, die ook

verwerkt kan worden.

Ad C. De biometrische gegevens van het medisch onderzoek (lichamelijk

onderzoek, Iaboratorium- of funktieproeven) dienen vastgelegd te
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worden op een wijze, analoog aan de registratie van de gezondheids-

klachten.

Ad D. De door de bedrijfsarts getrokken konklusie zal soms het karakter
van een diagnose in ziektekundige zin hebben, soms niet. Hier stui-
ten wÍj op de klassifikatieproblematiek, die in de volgende para-
graaf (5.2.2) aan de orde komt.

Ad E. Voor verwerkingsdoeleinden stellen wij alleen een globale kodering
van de genomen maatregelen (afhandeli-ng, aktie, soms therapie)
voor.

5 - 2 - 2 §le:sr!rEe!r9Pr9E!9r91

In de diskussie van de projektgroep met de gebruikersgroep op B december

1977 over het bedrijfsgezondheidskundig spreekuur, medische konsumptie

en verzuim, werd uitvoerig ingegaan op de mogelijkheden en wenselijkhe-
den van klachtenregistraties. Tijdens deze gedachtenwisseling werd ook

het ontbreken van bedrijfsgezondheidskundig relevante diagnosekategorieën

ter sprake gebracht. Het probleem is hierbij, dat de klachten en dergelijke
waar de bedrijfsgezondheidszorg mee te maken heeft heel vaak niet te
plaatsen zijn in de gangbare diagnoselijsten, die alle uiteindelijk te
herleiden zijn tot de International Classification of Di-seases. Deze

ICD is in principe een mono-axiale klassifikatie, gebaseerd op het her-
kennen van een ziekte, volgens klassiek nosologische inzichten geordend.

Zonder af te willen doen aan de waarde van zo'n internationale lijst,
met name voor wat betreft de klassifikatie van doodsoorzaken, moet toch
gesteld worden dat de ICD-klassifikatie minder voldoet naarmate het mul-

tikonditionele karakter van de ziekten, klachten en problemen, waarmee

men in de gezondheidszorg te maken heeft, duidelijker (onderkend) wordt.
Zeker wanneer leef-, woon- en werkproblemen op de voorgrond staan, zoals
in de huisartsgeneeskunde en in de bedrijfsgezondheidszorg (evenals

uÍteraard in de geestelijke gezondheidszorg), wordt het stellen van een

(ziektekundige) diagnose vaak onmogelijk of althans weinig zinvol. Dit
resulteert in een groot aantal registraties ronbekendr of het achterwege

laten van registratie.
Signalering van mensen en situaties, waar gezondheidsschade dreigt of
ontstaat, gebeurt dan veelal afgaande op alertheid en geheuqen van de

individuele bedrijfsarts, verpleegkundige of maatschappelijk werker. De
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kwaliteit van deze signalering is sterk aan de persoon van de hulpverle-
ner gebonden, kan vertekend zijn en er zaL veel informatie verloren eÍaan,

terwijl epidemiologrisch onderzoek orunogelijk is.
Onr tot een meer systematische aanpak te komen, lijkt het dus noodzake-

lijk om te komen tot een ook bedrijfsgezondheidskundig relevant klassi-
fikatiesysteem van ziekten, klachten en problemen. Echter, vranneer zo'n

klassifikatiesysteem bruikbaar moet zijn voor signalering van (mogelijk)

qezondheidsbedreigende faktoren op individueel of op groepsniveau, en

zeker \^/anneer het bruikbaar moet zijn voor epidemiologisch onderzoek

naar verbanden tussen werk- en situatiefal<toren en (dreigende) ongezond-

heid, dan moet duidelijk zijn hoe de klassifikatie tot stand komt. wat

de registraties betekenen en in welke mate deze betekenis eenduidig is.
Gebaseerd op het werk van V'7eed (1968) en voor wat betreft de huisarts-
geneeskunde het werk van Froom (1976) is nu de laatste jaren een ontwik-
keling op gang gekomen in de richting van probleemgeoriënteerde registra-
tie - een zogenaamde multi-axiale klassifikatie - waarbij naast nosolo-
gische kriteria ook andere overwegingen tot klassifikatie kunnen Ieiden

en dat niet alleen als noodsprong of sekundair (zoals hoofdstuk XVI en

de Y-lijst van de ïCD).

tn de huisartsgeneeskunde heeft dit onder andere geleid tot de Inter-
national Classification of Heatth Problems in Primary Care (ICHppcl] zie
Froom $976) ) waarvan ook een Nederlandse versie verschenen is (Huisarts

en Víetenschap 18 (1975) 361 e.v.), en tot proefnemingen met een probleem-

georiënteerde werkwíjze en patientenkaart.
Aangezien deze klassifikatieproblematiek niet specifiek is voor de be-

drijfsgezondheidszorg, dienen onzes inziens ook geen specifiek op de be-

drijfsgezondheidszorg gerichte oplossingen gezocht te wordenr ZoèIs door bv.

Burger (t974') en Leyssen (1972) geprobeerd is. Dit zou de kommunikatie

tussen de verschillende sektoïen van de gezondheidszorg slechts verder
bemoeilijken, evenals onderlinge vergelijking van de gegevens. Wij stel-
Ie dan ook voor de ïCHPPC integraal op proef in de bedrijfsgezondhei-ds-
zorg ín te voeren en over de evaluatie regelmatig kontakt te houden met

het Nederlands Huisartsen Genootschap en met vertegenwoordigers van

huisartsengroepspraktijken waar deze lijst gehanteerd gaat worden (zie

Bijlage Ix).
Voor specifieke bedrijfsgeneeskundige klassifikaties kan kode 367 (ar-
beidsproblemen inclusief werkloosheid, moeilijkheden op het werk, be-

roepskeuzeproblemen, ICD-Y 145 Bth revision) gebruikt worden voor wat

betreft problemen met het werk zelf, organisatie van het werk, omgang

1) ook wel aangeduid met rI,íoNcA-lijst,.
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met anderen in het werk en dergelijke; verder kode 335 (nadelige effek-
ten van andere chemicaliën inclusief lood) en kode 337 (nadelige gevol-
gen van fysische faktoren, bijvoorbeeld warmte, koude, druk, beweging,

enzovoorts) el-k eveneens uitgebreid met een vierde en vijfde kodepositie.
Voorstellen over deze uitbreidingen zullen gedaan worden nadat de aan-

passing van de ICHPPC aan de 9e revisie van de ICD, welke momenteel

plaatsvindt, gereed gekomen is (vermoedelijk november 1978).

!{ij realiseren ons dat de ICHPPC niet het definitieve antwoord is op al-
le klassifikatievragen (zie hiervoor ook de diskussie in Huisarts en

lVetenschap, L97B). Gezi-en de tendens naar multi-axiale klassifikatie-
systemen, zoals die zich ook aftekent in de introd.uktie van de ICD-9

(1971, p. XXII en XXIII), lijkt een keuze voor de ICHPPC voorlopig alles-
zins gerechtvaardigd.

s . 2 . 3 P9:9a_9Iy9IEr_lg

Víanneer de in paragraaf 5.2.1 genoemde gezondheidsgegevens verzameld

worden, ontstaat per k1iënt een dossier, dat onder andere de mogelijk-
heid biedt voor evaluatie van het werken meÈ een probleemgeoriënteerd

registratiesysteem. Belangrijk bij deze wijze van gegevensverzameling is
onzes inziens dat de bedrijfsarts in principe zelf bepaalt welke gegevens

worden verzameld bij welke kliënt en r^ranneer (afgezi-en van de registra-
tie van ziektegedraggegevens, welke kontinu en volgens voorschrift dient
te gebeuren).

Van tevoren wordt echter bepaald welke delen van het dossier in kode moe-

ten worden vastgelegd zodat die gegevens verder verwerkt kunnen worden

tot overzichten, groepsgegevens en dergelijke.
Wel dient ter identifikatie, interpretatie en verdere verwerking van de

gegevens een aantal kenmerken eveneens vastgelegd te worden.

In de eerste plaats uiteraard een aantal algemene persoonskenmerken; deze

groep gegevens vormt tevens de verbinding tussen de verschillende modulen.

Ten tweede de plaats van het gegeven in de tijd; dat wil- zeggen de datum

(eventueel uur) hraarop het gegeven is verkregen.

Ten derde een aantal kenmerken van de kontext waarin, en de wí1ze waarop

het gegeven verkregen is. Hieronder val1en onder andere initiatief tot
konsult, kodenummer bedrijfsarts, laborant of andere medewerker die het
gegeven invoert, methode van onderzoek voor zover rel-evant en dergelijke.
In het navolgende zullen de verschj-1lende onderdelen van het registratie-
systeem in hoofdlijnen geschetst worden. Naar onze mening dient de uit-
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eindelijke uitwerking en detaillering in nauw overleg met vertegenwoor-

digers van de deelnemende diensten tot stand te komen.

s-2-4 gl9!e!9-9pz-9!-y1r-L9!-r9sr-9!r3!r9:y:!991-s9z919Eer9=-geg9y9!:

Van iedere werknemer onder de hoede van de betreffende BGD di-ent een

dossier aangelegd te worden met de volgende onderdelen:

I. Persoonskenmerken

II. Vast te Ieggen en te verwerken gezondheidsgegevens:

A. Gegrevens over medische konsumptie en verzuim

B. Anamnestisch gedeelte, voor het vastleggen van klachten
C. Biometrisch qedeelte, voor het vastleggen van biometrische ge-

gevens

D. Probleemkodering, voor het vastleggen v;rn konklusies (eventueel

diagnoses)

E. Kodering van genomen maatregelen

III Ruimte voor niet verder te verwerken gegevens.

Hierbij vormen de persoonskenmerken (I) en de gegevens over medische kon-

sumptie (IIA) onderdelen van het dossier waarvan iedere mutatie steeds

bijgewerkt dient te worden; de andere gezondheidsgegevens (IIB-E) worden

geregi-streerd, afhankelijk van aard en inhoud van het kontakt tussen BGD

en kliënt.

5 - 2 - 5 y99r !9p-rs9 -ErlygrEa-rs -y3! -99-9r 
g9rq9 lel -yel -! 9! -q99 11 9r

I. Persoonskenmerken I

- vast -. dossierverbindingsnummer

- naam, voorletters
- geboortedatum

- geslacht

- fluktuerend - adres, woonplaats

- burgerlijke staat
- opleiding

- nationaliteit
II. Vast te leggen en te verwerken gezondheidsgegevens

A. - begindatrïn verzuim; datum herstel (kalenderdagen)

- het optreden van een ongeval ) F^r^^_^.,^*^ |) als telgegevens
- het bezoek aan de verbandkarner )
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B.1 Anamnestisch gedeelte, bestaande uit de volgende rubrieken
(in nader overleg precies in te vullen):
Klachten op het gebied van:

- het bewegingsapparaat

- tractus circulatorius
- tractus respiratorius
- tractus digestivus

- tractus urogenitalis
- huid

- ogen

- oren

- perifere zenuwen

- centraal zenuwstelsel

- werkomstandigheden

- het werk zelf
- organisatie van het werk

- de werkmiddelen

- omgang met anderen

Ieder van deze rubrieken zal moeten bestaan uit een voorgestruktu-
reerd gedeelte (dat tevens als aandachtsschema voor de bedrijfsarts
kan dienen), dat niet altijd ingevuld hoeft te worden (dus geen

nodeloze rij van g.b.'s) èn per punt de mogelijkheid moet laten tot
het aangeven van extra informatie.
Bovenstaande rubriekenindeling moet als voorlopig voorstel beschouwd

worden en is niet limitatief. In principe dient iedere klacht, die
men in de BGD regelmatig tegenkomt, hier geregistreerd te kunnen

worden.

8.2 Kodering van initiatief tot en soort van kontakt BGD-kliënt
(k1iënt, BA, VG, PZ, enzovoorts; spreekuur, periodiek onderzoek,

verzuimbegeleiding, enzovoorts) .

C.1 Bimetrisch gedeelte bestaande uit de volgende rubrieken (in
nader overleg uiÈ te werken):

Lichamelijk onderzoek (aIIeen in te vullen indien gedaan).

Naar analogie van het anamnestisch gedeelte op te zetten als
een voorgestruktureerde lijst, met mogelijkheden per punt tot
het aangeven varn extra inf ormatie.

Laboratorium- en fr:nktie-onderzoek (aIIeen in te vullen indien
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gedaan) :

- resultaten vastleggen van: - bloedonderzoek

- urine-onderzoek

- ECG

- longfunktie

- enzovoorts

C.2 Kodering van: - .laborant die de bepaling doet

- datum bepaling; gebruikte methode.

D.1 Probleemkodering (konklusie) , op basis van een aan de bedrijfs-
gezondheidszorg aangepaste versie van de ICHPPC.

Hierbij moet vastgelegd worden:

- datr.m van vaststelling
- omschrijving van het probleem

- IcHPPc-kodenummer

- aktueel, latent of opgelost
Indien meerdere problemen, ziekten of klachten, dan voor ieder
probleem deze vier gegevens noteren.
Indien herhalingskonsult voor eenzelfde probleem:

- volgnummer konsult voor dit probleem

D.2 Kodenunmer bedrijfsarts invullen

E. Kodering vërn genomen maatregelen (afhandeling, aktie):
- advies

- werkplek-onderzoek (specifiek voor deze werknemer)

- werkplek-onderzoek (ook andere werknemers)

- verwijzing naar: HA, spec., VG, enzovoorts

- bemiddeling

- nader onderzoek

III. Ruimte voor niet verder te verwerken gegevens:

- verbandkamergeeJevens

- telefonische konsulten en dergelijke
- andere informatie
N.B. Indien uit de verbandkamer of andere kontakten informatie komt,

!{aarvan de bedrijfsarts meent dat die in het te verwerken dos-

sier thuishoort, dient deze gekodeerd te worden volgens IIB-8.
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Voor de BGD-en hebben de qegevens die met het bovengeschetste registra-
tiesysteem bij elkaar gebracht kunnen worden, de volgende praktische ge-

bruikswaarde:

- het verkrijgen van een overzicht van de op de BGD geregistreerde pro-
blematiek per individu, per afdeling, p€r bedrijfsarts, p€r soort
kliënt (op wiens initiatief bijvoorbeeld)

- hieraan eventueel signaleringswaarde te ontlenen voor nader onderzoek

aan de werkplek of aan risikogroepen (qericht periodiek bedrijfsge-
neeskundig onderzoek)

- het verkrijgen van een overzicht van een aantal persoonskenmerken en

ziektegedragparameters van de gehele door de dienst verzorgde popu-

latie
- het verkrijgen van een overzicht van aantal en soort van onderzoekin-

gen, kontakten, verrichtingen enzovoort per dienst ten behoeve van

het jaarverslag.
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5.3 l4odul II Werkplekgegevens

s.3.1 Illg:9flg
Analyses van werk en werkomstandigheden kunnen met een grote diversiteit
van doelen verricht worden. Men kan denken aan bedrijfskundige doelen

zoals funktieklassifikatie en produktiviteitsopvoerj-ng, maar ook aan be-

drijfsgezondheidskundige doelen zoals ergonomisch onderzoek, arbeids-
plaatsprofielen voor plaatsing, onderzoek naar de invloed van bepaalde

werkfaktoren op de gezondhej-d en dergelijke.
In de bedrijfsgezondheidszorg heeft het werkplekbezoek altijd een belang-

rijke rol gespeeld. De bedrijfsarts was aldus in staat een kombinatie

van doelen na te streven, doordat hij relatief snel en eenvoudig geinfor-
meerd raakte over gezondheidsbedreigende situaties (arbeidshygiëne), over

de medische aspekten van funkties (plaatsing) en aanknopingspunten in
verband met klachten betrekking hebbend op het werk (eigen onderzoek of
inhuren van specialisten) .

De huidige schaalvergroting van bedrijfsgeneeskundige diensten heeft er-
toe geleid dat steeds meer (ui-teenlopende) fr:nkties ressorteren onder

één BGD. In een enkelvoudige dienst is misschien nog enig overzicht moge-

lijk, maar bijvoorbeeld in een gekombineerde BGD bestaat de behoefte om

de informatie (op systematische wijze) te verkrijgen met behulp van

hulppersoneel (bedrijfsverpleegkundige, bedrijfshygiënist, en dergelijke).
In deze situatie waarbij men dus gebruik maakt van een observator en vaak

ook nog de gegevens centraal, eventueel zelfs door middel van een compu-
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ter, verwerkt, doen zich problemen voor omtrent de aard en kwaliteit van

d.e gegevens in afhankelijkheid van de te stellen doelen. Met name laten
de verschillende doelen (zj-e boven) zich nj-et meer zo eenvoudig kombine-

ren. Zeker als men verbanden tussen werkfaktoren en klachten/ziekte niet
meer ad hoc met behulp van het brein van de bedrijfsarts, maar door het
rekentuig laat bepalen, worden stringente eisen aan de te verzamelen ge-
gevens gesteld, zoweL inhoudelijk (uitgebreidheid, gedetailleerdheid en

dergelijke) als methodologisch (betrouwbaarheid, kontinuÍteit en derge-
lijke). Hoewel het werkplekbezoek zich in principe organJ-satorisch leent
voor het verzamelen van gegevens voor meerdere doeleinden, zal- men zich
echter moeten realiseren dat het gevaar voor zeer tijdrovende analyses

en methodologische ontsporingen levensgroot is.
In het kader van het Model Bedrijfsgezondheidszorg lijkt het verantwoord

te komen tot een op de praktische mogelijkheden gerichte aanpak.

De BGD heeft de taak gezondheidsbedreigende werksituaties te bestrijden;
dit is slechts mogelijk indien deze werksituaties op systematische wijze
gesignaleerd worden. Onderzocht zal moeten worden of dit signaleren op

gestruktureerde, gesystematiseerde en betrouwbare wijze door middel van

een te ontwikkelen informatiemethodiek te verwezenlijken is.
Het ontwikkelen van een plaatsingsinstrument lijkt in het kader van het
Model Bedrijfsgezondheidszorg een vrijwel onhaaLbare kaart (overleg ge-

bruikersgroep dd. 14 oktober 1977 ). Dit vereist namelijk een gedetail-
leerde tijdrovende arbeidsplaatsanalyse, die zeer up to date gehouden

dient te worden. Mogelijk is dit voor een bedrijf met veel overzichte-
lijke stereotype taken nog wel uitvoerbaar maar voor een gekombineerde

BGD met veel te verzorgen funkties moet dit beschouwd worden als een

vrijwel onmogelijke en misschien ook een weinig zinnige opgave. Inrners,

uitgaande van het feit dat een arbeidsplaats in principe wat betreft
medische aspekten geschikt dient te zijn voor het grootste deel van de

arbeidspopulatie (bijvoorbeeld 90%) is het waarschijnlijk zinvoller bij
de resterende kategorie waar men diskongruentie tussen werkplek en r^rer-

ker verwacht, te trachten ad hoc tot een oplossing te komen.

Wanneer namelijk de diskongruentj-e veroorzaakt wordt door de werker (bij-
voorbeeld ziekte, gereduceerde kapaciteit), dan zal dit, gezien de onme-

telijke variantie van menselijke pathologie, het beste individueel en ad

hoc opgelost kunnen worden. Indien de diskongruentie bepaald wordt door

het werk (speciale medische funktie-eisen) lijkt het in principe moge-

lijk en zinvol systematische gegevens ter beschikking te hebben van de

taak over aspekten waar men mensen op kan keuren (bijvoorbeeld de Medische
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Arbeidsgrafiek, Philips, t977). Natuurlijk zou men ook kunnen overwegen

ten aanzien van enkele veel voorkomende stereotype ziektebeel-den de funk-
tie te analyseren. Vooralsnog lijkt dit voor het Model Bedrijfsgezond-

heidszorg toekomstmuziek, hetgeen niet wil zeqgen dat evaluatie van ge-

richte aanstellingskeuri-ng en (her)plaatsing van geÍnkapaciteerden geen

belangrijk onderzoeksveld zou zijn.

s . 3 . 2 Ygerger_!: 1_q9_!9t3g9ll!g

We stellen voor te beginnen met een eng gezondheidskundige benadering,

dat wil zeggen het signaleren van werkfaktoren waarvan bekend is dat ze

somati-sche schade (kunnen) veroorzaken. In eerste instantie is de signa-

Iering bestemd voor de BGD. voor ad hoc doeleinden, bijvoorbeeld voor het

doen van een meer uitgebreide analyse van de werkplek, maar mogelijk ook

voor het direkt opgangbrengen van een volrn van interventie (bijvoorbeeld

persoonlijke beschermingsmiddelen) . Uit dit gegevensbestand zouden ech-

ter in principe ook gegevens getrokken kunnen worden voor inventarisatie-
en aggregatie-doeleinden (NIPG), waaruit mogelijkerwijze richtinggevende

signalen voor gericht epidemiologisch onderzoek afgeleid kunnen worden.

s . 3 . 3 
P 99 1_91 _9 ! _p!s!!r:gEg _ggpr_y a_I ggleIg g

- te komen tot een eenvoudige, systematisch op grote schaal toepasbare

werkplekanalysemethodiek ter signalering van gezondheidsbedreigende

werkomstandiqheden (doel op lange termijn)
- het uittesten van de analysemethodiek en inzj-cht krijgen in de syste-

matische toepasbaarheid in de praktijk van een BGD (doel op korte ter-
mijn).

De praktische gebruikswaarde van de gegevens voor de deelnemende BGD-en

bestaat uit:
- op systematische wijze geÍnformeerd raken over, en het verkrijgen van

overzichten over gezondheidsbedreigende werkomstandigheden per indi-
vidu en per afdeling, bedrijf, bedrijfstak en dergelijke

- de mogelijkheid aan deze gegevens eventuele signalen te ontlenen voor

nader onderzoek aan de werkplek, maar bijvoorbeeld ook ten behoeve

van nader epidemiologisch onderzoek ten aanzien van bepaalde risiko-
groepen.
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Het is misschien zinvol om voor de uiteenzetting over de voor te stellen
aanpak, aan te geven wat beknopt enige hoofdpunten van kommentaar op het

Groepsergogram ten aanzien van de A-informatie zi1nz

1. De moeilijkheid voor een observator om de 'kans op problemen' aan te
geven al-s niet gedefinieerd is, wat (faktor), voor wie en hoe groot
(norm, kri-terium) het probleem is.

2. Dooreenlopen van doelstellingen ten aanzien van de te verzarnelen ge-
gevens (funktie-eisen, gezondheidsschade, hinder, veiligheid), r^raar-

door sommering binnen de zogenaamde rbelastingshoofdgroepenr een niet
te interpreteren getal oplevert.

Bij de alternatieve benadering is in principe gekozen voor een vergelijk-
bare opzet als in het Groepsergogram, namelijk een brede maar ongedetail-
leerde analyse (A-infonnatie), die kan dienen als richtinggevend voor
nader onderzoek.

Soms heeft versmelting plaatsgevonden tussen A- en B-informatie, namelijk
daar waar iets meer gedetailleerde informatie op relatj-ef eenvoudige

wijze te verzamelen is, hetgeen een meer verantwoorde beslissing tot
nader onderzoek, of een betere afperking van de risi-kogroep mogelijk
maakt (zie bijvoorbeeld geluid, houdingen en bewegingen). Ook het prin-
ci-pe van B- en C-informatie is in de volrn van nader (speciaU-stisch) on-

derzoek op basis van A-informatie gehandhaafd.

5.3.5 Opbouw van het instn:ment

Het is de bedoeling te komen tot een zoveel mogelijk beschrijvende vorm

van werkplekanalyse, aangezien hiermee het probleem van waardering (varia-
biliteit van de waarnemer, varÍabiliteit van normen) in eerste instantie
wordt ornzeild. Om te beoordelen of een bepaald aspekt in de werksituatie
aan de norm voldoet, zijn vaak nauwkeurige metingen noodzakelijk, waar-

door dit pas in een uitgebreider, nader onderzoek aan de orde kan komen.

De kans op het bestaan van een gezondheidsbedreigende situatie (ofwel

het signaal om nader onderzoek te verrichten) wordt aldus bepaald door

de aanwezigheid van het te beoordelen aspekt in de werksituatie en de

geschatte tijdsduur van de interaktie tussen het individu en het betref-
fende aspekt.

Wat de technische meetmethoden betreft zijn slechts enkele min of meer

eenvoudige methoden in principe voor routinematig gebruik geschikt bij
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!Íerkplekbezoek op grote schaal. Het betrouwbaar gebruik in een bepaalde

praktijksituatie hangt verder nog af van de meetkondities die men aan-

treft. Het meten van stabiel lawaainiveau en stabj-ele klimaatgrootheden

fijkt in principe i-n aanmerkj-ng te komen. !íe1ke de meest geschikte appa-

ratuur is, zal nader moeten worden uitgezocht (overleg gespecialiseerde

instituten). tiiarovend of ingewikkeld technisch meten is voor het ge-

schetste doel niet bruikbaar, eventueel we1 voor nader onderzoek (bijvoor-

beeld trillingen, *raling of dosimetrie in het algemeen). Door gebrek aan

geschikte eenvoudige technische meetmethoden voor de meeste faktoren en

door de onvolledigheid \^raarlnee deze veelal de gehele faktor in beeld

brengen, zullen voor elke faktor eenvoudige observaties en,/of interview-
methoden moeten worden gehanteerd die aangeven of er wel of geen nader

(specialistisch) onderzoek verri-cht moet worden.

De meeste analysemethoden voor waarnemingen aan de werkplek beantwoorden

niet aan het door ons gestelde doel, namelijk de 'eng gezondheidskundige

signalering'. Elementen hj-eruit zijn wellicht in te passen in de voorge-

stelde methodiek als een vorm van nader onderzoek.

In principe richten \^re ons op het \^raarnemen en verzamelen per individu
van kenmerken van elke faktor afzonderlijk in de totale individuele werk-

situatie. Waar mogelijk zal het verschijnsel zo moeten worden gedefini-
eerd, dat de inwerking op het individu zo nauwkeurig mogelijk wordt be-

schreven, en kan worden $/aargenomen tijdens het werkplekbezoek.

In een aantal gevallen is het verschijnsel in pri-ncipe niet te observe-

renf maar alleen te meten (bijvoorbeeld niet direkt waarneembare stra-
Iing, toxische stoffen).
In zulke gevallen zull-en voor observaties i-ndirekte verschijningsvormen

moeten worden gedefinieerd (zoals bepaald.e processen of procédé's).
Bij het uitwerken van te verzamelen gegevens per faktor is ernaar ge-

streefd om onnodj-g verzamelen van gegevens per faktor zoveel mogelijk te
voorkomen door middel van een systeem van afhankelijk doorchecken.

Hieronder vindt men de gangt van zaken bij een werkplekanalyse stapsge-

wijs uitgewerkt, waarna nog eens een schematische weergave volgt van de

voorgestelde werkwL)ze.

De aanwezigheid van het verschijnsel of zijn indirekte verschij-
ningsvorm (zo goed mogelijk gedefinieerd en zonodig nog voorzien
van enige voorbeelden eventueel met behulp van een afbeelding)
wordt beoordeeld.

Bij faktoren, die acute gezondheidsschade kunnen veroorzaken zal

Stap



Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

-31 -

informatie over piekwaarden moeten worden verzameld.

Bij faktoren d,ie een meer chronisch effekt op de gezond.heid heb-

ben is naast het vaststellen van het verschijnsel een schatting
van de tijdsduur van de inwerking op het individu nodig voor een

beoordeling op gezondheidsschadelijkheid.

Betreft het een taak- of funktie-intrinsieke faktor, dan kan de

tijdsduur in eerste instantie grof worden afgeleid uit de gebon-

denheid van het individu aan die taak of funktie (bijvoorbeeld
al of niet rouleren over taken, funkties gedurende de werktijd).
Betreft het een omgevÍngsfaktor, dan moet de gebondenheid van

het individu aan dj-e omgeving, werkplek, werkruimte geschat wor-

den, alsmede de tijdsduur dat de faktor in die omgeving aanwezig

i-s.

Indien het verschijnsel in een bepaalde j-ndividuele situatie aan

de orde is of hierover twijfel bestaat zullen eventueel nadere

specifieke kenmerken moeten worden benoemd, zoals bijvoorbeeld
de aard van het verschijnsel, het type bezigheid, de blootstel-
Iingsduur, het type werktuig, en dergelijke. Indien een grootheid
in pri-ncipe technisch eenvoudig is te meten, kan een meting wor-

den verricht. Zo niet, dan zal moeten worden aangegeven of nader

specialistisch onderzoek (meting) dient te geschieden.

Verergerende en/of beschermende faktoren die per bedreigende

faktor van invloed zLjn moeten worden gecheckt.

De beschermende faktoren zijn in principe ingedeeld in situatieve,
organisatorische en persoonlijke voorzieningen. Niet all-een de

aanwezigheid, maar ook het gebruik van deze voorzieningen zal na-
gegaan dienen te worden.

Het leveren van kommentaar en suggesties. Deze kunnen per faktor
gedeeltelijk zijn gedefinieerd als verplichte attentiepunten. Te

denken is aan relevante toelichting op het verschijnsel of over

het betreffende individu (zoals antropometrische gegevens of taak-
gedrag van het individu bijvoorbeeld). Tevens is er plaats voor
gegevens over ergonomische ondeugden, bijvoorbeeld in de J-ay-out

van het werk. Hiervoor zouden geschi-kte komponenten uit bestaan-

de ergonomische checklists kunnen worden gebruikt. Verder is er
ruimte voor enig vrij kommentaar en/of suggesties voor oplossin-
gen van de zijde van de waarnemer.
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Voor een scheÍnatische

schema 2.

samenvattinq van de bedoelde werkplekanalyse zie

Schema 2. Samenvattend overzicht werkplekanalyse

Stap 1

TIJDSASPEKT VAN
VERSCHIJNSEL/FAICTOR

IN DE FUNKTIE

Stap 2

Stap 3

Stap 4 KOMMENTAAR EN SUGGESTIES

0

T

I

0
1

2

3

= niet aanwezig of niet van toepassing
= zelden
= regelmatig
= overwegend

TOELICHTING
VERSCHIJNSEL

nadere bijzonderheden

representativiteit van
de waarneming

TOELICHTING OVER
INDÏVIDU

- specifiek gedrag en/of
kenmerk

ERGONOMISCHE ONDEUGDEN
(elementen checklists )

SUGGESTIE VAN
WAARNEMER

- noodzaak nader onderzoek

- evt. oplossing problemen
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Aanvankelijk is gekozen voor de beperking tot de klassieke kategorieën

werkfaktoren die beschreven zí1n in de uitgebreide literatuur (zie lite-
ratuurlijst) over analyses van werk en werkfaktoren.

Met dien verstande dat verdere beperki-ngen van toepassing zijn met be-

trekking tot geformuleerde eisen in het kader van dit projektvoorstel,
zoals 1) 'eng gezondheidskundige benadering.' en 2) uitvoerbaarheid op

grote schaal voor goed geoutilleerde BGD-en.

Kategorieën die in principe voor bovengenoemde benadering in aanmerking

zouden kunnen komen zí1n:

- houdingen en bewegingen; men kan denken aan:

- gefixeerde werkhoudingen (hoofd, romp, ledematen)

- extreme en/of stereotype bewegingen (hoofd, romp, ledematen)

- mechanische drukpunten (schouders, elleboog, knie en dergelijke)
- grote krachtsinspanningen ('hele lichaam', Iedematen)

- fawaai (kontinu, diskontinu, j-mpuls/impact)

- klimaat (buitenklimaat, temperatuurwisselingen, invloed buiten- op

binnenklimaat, koude, warmte)

- toxikologische aspekten (chemische reakties, chemische verbindingen,
vaste deeltjes)

- straling (ioniserend, Iaser, ultraviolet, infrarood)

- trillingen ('he1e lichaam', hand-arm systeem)

- veiligheidsaspekten (werkomgeving, werktuigen, werkobjekten, kalami-
teiten, veiligheidssignalen) .

Overige faktoren, zoaLs bakteriologische aspekten, bijzondere fysische
omstandigheden (bijvoorbeeld luchtdruk), extreme klimaatkondities worden

alleen genoemd. Enkele voorbeelden zijn nader uitgewerkt. Indien een der-
gelijke opbouw per faktor is uitgewerkt en getest door middel van obser-

vatie in de praktijk, kan worden vastgesteld in hoeverre op de werkwijze

kan worden bezuinigd. Een verdere uitwerking van het geheel- is te vinden
in Bijlage X. De hj-erin weergegeven vortn van het informatieschema is er
voornamelijk op gericht de inhoudelijke aspekten en de systematiek weer'

te geven. De uiteindelijke vorm zal met name meer afgestemd d.ienen te
worden op de praktÍsche hanteerbaarheid.

s - 3 - 7 y9r?ip9lr-tg-y3t-99-g9g9y9tq

Ten aanzien van de te verzamelen gegevens is a1s kriteriunr gehanteerd

dat deze relatief snel en eenvoudj-g op routinematige wi-jze per individu
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te verzamelen zijn.
Voorgesteld wordt dientengevolge de informatie te verkrijgen met behulp

van een sleutelinformant, in kombinatie met observatie (en eventueel

eenvoudige metingen) door een medewerker van de BGD.

Bij observatie alleen bestaat het gevaar dat - vooral bij eenmalige be-

monstering - een niet-representatieve situatie aangetroffen wordt (bij-

voorbeeld seizoeninvloeden, storingen, verminderde produktie enzovoorts).
Tevens bestaat de kans dat slechts een onderdeel van het totale indivi-
duele takenpakket wordt geobserveerd, hraardoor een inkompleet beeld over

de funktie ontstaat. Beide argrrmenten onderstrepen de noodzaak van een

sleutelinformant. De voorgestruktureerde wijze van gegevensverzameling

in kombi-natie met kontrole door de medewerker van de BGD, €Írr niet te
vergeten, kontrole door de werker(s) en/of diens vertegenwoordigrer(s)1)

dienen waarborgen te scheppen voor de betrouwbaarheid van de verzamelde

gegevens.

s . 3 - B 9er eeÉcl- s9gg9 - !'-!9 relssr -! r I -tggE l- r-I
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5.4 Modul III Gegevens over persoon en funktie

s.4-L lllgrlgg
In dit modul worden die gegevens ondergebracht die de bedrijfsarts een

inzicht moeten verschaffen in iemands plaats en funktie in een bedrijf
en de wijze waarop hieraan organisatorisch vorm is gegeven. Het pakket
van dit soort gegevens die een bijdrage kunnen leveren aan zowel de ver-
betering van het inzicht van de bedrijfsarts als aan d.e systematisering
van de bedrijfsgezondheidszorg, is samengesteld vanuit de volgende uit-
gangspunten:

- De gegevens dienen zo direkt mogelijk aan te sluiten bij de situatie
van de individuele werknemer; ze worden per persoon vastgelegd.

- De gegevens moeten voor routinematig gebruik op eenvoud.ige mànier
verzamerd kunnen worden, waarbij het de voorkeur verdient on bij de

registratie zoveer moqerijk gebruik te maken van gegevens die al bij
andere administraties in het bedrijf zijn vastgelegd.

- De te verzamelen gegevens moeten van praktisch nut zijn voor het in-
zicht van de bedrijfsarts; geqevens die voor de bedrijfsgezondheids-
zorg pas betekenis krijgen in een verder liggend theoretisch verband,
aI of niet samenhangend met weer andere gegevens, va1len buiten de

reikwijdte van het modul.

Het zal duidelijk zijn dat deze uitgangspunten beperkingen opreggen aan

het soort van gegevens dat in aanmerking komt om in het modul te worden

o1§enomen. De beperking is bewust aangebracht omdat eerst dient te worden

onderzocht of een dergelijke systematische verzameling van gegevens kans

van slagen heeft, terwijl daarnaast zal moeten worden bezien wat bij ge-

bruik ervan aan direkt praktisch nut voor het bedrijfsgezondheidskundig
handelen overblijft.
Vanuit deze opzet is in geval van voldoende gebteken betrouwbaarheid van

verzameling een verdere uitbouw denkbaar, mogelijk in de richting van on-
derzoek naar wel aI vermoed.e maar nog niet empirisch getoetste (of theo-
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retisch verklaarde) verba.nden tussen gegevens van dit type en gezondheid.

Het bovenstaande in aanmerking genomen, kan het modul het best worden

omschreven als een middel waardoor de bedrijfsarts de beschikking krijgt
over een pakket gegevens die iets zeggen over iemands funktie en positie
in een bedrijf; ze vormen een soort rachtergrond' waartegen de bedrijfs-
arts andere informatie over gezondheid en werkomstandJ-gheden kan rplaat-

sen' ten behoeve van de individuele zorg.

Daarnaast vormt de hier voorgestelde registratie een aanknopingspunt

voor verder onderzoek, doordat aggregatie van individuele gegevens tot

'groepsgegevens' (bijvoorbeeld naar werkgroep, afdelinq of funktie) een

totaalbeeld kan verschaffen u/aarmee in geval van 'onregelmatighedenr in
het patroon een signaleringswaarde kan worden verkregen.

De ver\n/achting is dat, indien zo'n onregelmatigheid wordt gevonden, in
veel gevallen nader onderzoek nodig zal btijken om een interpretatie
te kunnen geven.

Door zoveel mogelijk gebruik te maken van administratieve bronnen kunnen

de gegevens worden verkregen zonder dat ze direkt aan de betreffende
werknemers zelf behoeven te worden gevraagd (voor de ethische kanten

hierbij , zíe hoofdstuk 6).
Gebruik maken van aI bij andere administraties opgeslagen gegevens ver-
eist weinig verandering in een bestaande werkwijze van een BGD, en be-

perkt de benodigde extra aktiviteiten tot een mini-urum, terwijl op deze

manier een zinvolle bijdrage kan worden geleverd aan de systematisering
van de informatiestroom in de bedrijfsgezondheidszorg.

Van de achtergrondgegrevens worden de volgende ter registratie voorge-

steld:
- gegevens over het bedrijf
- gegevens over de afdeling en de werkgroep

- gegevens over het beroep en de funktie
- datum van indiensttreding respektievelijk uitdiensttreding, of over-

plaatsing

- gegevens over de aard van het werk

- gegevens over het soort arbeidskontrakt

- gegevens over het soort van dienst/werkrooster

- gegevens over de wijze van beloning

- bijzondere kategorieën werknemers.
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Er wordt aan herinnerd dat de gegevens per persoon worden geregistreerd;
waar hiervan wordt afgeweken zal telkens worden vermeld in de hier vol-
gende bespreking van de afzonderlijke onderwerpen.

s - 4. 2 9:gsvgl:-9Yer-!9!-!eirirl
De gegevens die betrekking hebben op het bedrijf waar de k1iënt werkt
worden ontleend aan de Índelingen en de benamingen die het bedrijf zelf
hanteert. Dit houdt de moqelijkheid in dat deze benamingen of indelingen
per bedrijf kunnen verschillen, zodat het vergelijken tussen bedrijven
op bepaalde gegevens niet goed mogelijk is. Een algemene indeling, met

voor alle mogelijke bedrijven geldende kategorieën of omschrijvingen is
echter niet te geven.

Verder zijn organisatieschema's met universele toepasbaarheid nog in een

de::nate vroeg experimenteel stadium dat praktisch gebruik ervan ten be-

hoeve van het bedrijfsgezondheidskundig handelen op nog te veel moeilijk-
heden zou stuiten. Ook op dit punt wordt aanlcevolen het in het betreffen-
de bedrijf zelf gehanteerde schema te volgen, met de daarbij geldende

benamingen en kodes.

De gegevens over het bedrijf vormen een uitzondering op de regel dat per

persoon wordt geregistreerd (echter: wè1 wordt per persoon het bedrijfs-
kodenummer geregistreerd) .

De gegevens die hier worden voorgesteld zí)nz

- naam van het bedrijf
- adres en plaats van vestiging
- bedrijfskodenummer

- het soort bedrijf (door het bedrilf zelf te omschrijven)

- het werkplekkenschema (de ruimtelijke indeling naar werkplekken)

- het organisatieschema (de indeling in afdelingen, liefst met de naarr

van de 'chef' per afdeling, en de hiërarchieke lagen, door het be-

drijf zelf op te stellen).

s - 4 - 3 99s9y9r9-9y9r -99-3!9el*g-elg9-s9rLsr99t
Per persoon wordt geregistreerd:

- naam van de afdeling waar kliënt werkt (met eventueel gebruikte kode)

- naam van de werkgroep (met eventueel gebruikte kode)

- de grootte van de werkgroep (aantal mensen dat erin werkt)
Indien niet in werkgroepen wordt grewerkt:
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- grootte van de afdeling (aantal mensen dat erin werkt)

- aantekening rwerkt alleent.

s - 4 - 4 9es9y9r:-9y9r-89!-!9r99p-9r-9:-Ig*!re

Aangezien in bedrijven vaak eigen benamingen en indelingen van beroepen

en funktie-omschrijvingen worden gehanteerd die bovendien per bedrijf
kunnen verschillen in differentiatie en specificiteit, wordt voorgesteld
om ook hier de benarning en de indeling van het te verzorgen bedrijf te
volgen.

De bestaande algemene beroepenlijsten, die worden gebruikt bij sociaal-
wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld die van het Instituut voor Toe-

gepaste Sociologie of het Centraal Bureau voor de Statistiek) geven geen

indelingen die gemaakt zijn voor de bedrijfsgezondheidszorg.
Voorgesteld wordt om per persoon te registreren:
- naam van het beroep (door het bedrijf zelf benoemd, met eventueel toe-

lichting of samenstelling)

- indeling/klassifikatie van het beroep (door het bedri1f zeJ-f aange-

houden)

- funktie-aanduiding (volgens indeling van het bedrijf).

s - 4. s P3!vp-ys-il9igl:!!reg*s,-e!-y*-sr!9r:l:!!reÈsg-gI-gyerplee!:lts
Per individuele werknemer te registreren.

s - 4 -6 9gggygl:-9y9r-g9J3rg-y3t-E9!-y9rL

Naast omschrijving van het beroep en de funktie-aanduiding kunnen aanvul-
Iende gegevens over de aard van het werk worden opgenomen.

AIs voorlopige suggesties worden de volgende globale kategorieën gepre-

senteerd.:

- produktiewerk

- onderhoud

- reparatie
- schoonmaken

- transporteren

- reizen

- veiligheid bewaken

- orde bewaken

- informatiever:vrerking met computer of andere (reken)apparatuur
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- bureauwerk, administratie

- meten, ontwerpen

- publiciteit

- kommercieel werk

- dienstverlening

- leiding geven

- organiseren

- beheren

- plaatsgebonden werk

- tempo bepaald door anderen of door zichzelf

- anders, namelijk ... (open rubricering) .

De hier voorgestelde globale indeling zaL naar alle waarschijnlijkheid
aanvulling en verfijning behoeven. Een open rubricering is daarvoor op-

genomen.

s . 4 - 7 9gggvgr"- -9y9r- -E 9! -9e9r! -3r!9rg:E9t!reE!
Per persoon wordt geregistreerd op wat voor basis hj-j/zt1 in het bedrijf
werkzaam is:
- in vaste dienst

- op kontraktbasis: datum van ingang

datum van afloop
part-time werk

seizoenarbeid.

s - 4 - B gsggvsss-9y9r-E9!-i99r!-yer-Ér*:!/v9rEr99q!9r

Naast de hier gegeven indeling is een open rubrj-cering voor bedrijfs-
specifieke situaties aangehouden. De van ."r, * voorziene diensten alleen
registreren als uitsluitend volgens deze bedoelde dienst wordt gewerkt:

- dagdienst zonder meer

- vroege dienst*
- avonddienst :t

- nachtdienst *

- 2-ploegendienst )

- 3-ploegendienst )
ploegendienstschema / dienstrooster

- 4-ploegendienst ) '

- 5-ploegendienst )

- gebroken dienst

- anders, (open rubricering).
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Het ploegendienstschema of dienstrooster vormt een uitzondering op de

regel dat per persoon wordt geregistreerd. Het wordt door het betreffen-
de bedrijf opgestel-d aan de hand van de werktijden, het aantal dagen dat
volgens het rooster in een ploeg wordt gewerkt, en de regeling met be-

trekking tot weekends.

s - 4 -e 9ggeyerr-9y9r-99-sttz9-y3!-99lglrlg

De volgende registratie wordt voorgesteld:

- vast loon

- basisloon + prestatietoeslag
- uitsluitend prestatieloon.
Ter toelichting het volgende:

Vast loon = het normale kontraktueel vastgestelde loon voor het aantal
gewerkte uren.

Basisloon + prestatietoeslag = een vast minimumloon met daar bovenop een

variabel loon, dat afhanqt van de geleverde prestatie.
Prestatieloon = uitsluitend bepaald door de geleverde prestatie.

Verder worden de volgende werkkenmerken voorgesteld ter registratie in-
dien deze zich bij de betreffende werknemer voordoen:

- betaafd overwerk

- gevarentoeslag

- toeslag voor vuil werk

- andere toeslagen (open rubricering).
Extra inspannend werk, gevaarlijk of vuil werk wordt geregistreerd als
vanuit het bedrijf zeLf hiervoor een financiële kompensatie wordt gegeven.

s . 4 . 1 0 9r_rZgl9:r9 _13!9g9Ia_99!_y9IEt9T9I9

Met betrekking tot het woon-/werkverkeer:

- pendelaar,/forens

- gemiddelde reistijd heen en terug in minuten

- zelf rijden door betrokkene: meestal

afwisselend we1 en niet
meestal niet.

Met betrekking tot buitenlandse werknemers:

- sedert wanneer in Nederland

- gezin wel/niet in Nederland.

\
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Met betrekking tot gehandicapten:

- soort handicap

- sinds vranneer

- het !íAO-percentage.

Bedri j f sspecifieke s ituaties :

s - 4 . I t 9ereeÈcr-esgÈe -lr!:re!rsr -! rt -gggsl -r- lI
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HALL, R.H. Organisations; sÈructure and process. Englewood Cliffs, 1972

NEMIROEF, P.M., & D.L. FORD Jr. The !fit' between workgroup structure
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Chicago, L976
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Noordhoff | 1969
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6. NABESCHOUW ING

De door het NIPG/TNO voorgestelde aanpak met betrekking tot de voort-
gang is in hoofdzaak gericht op een zo adekwaat mogelijke registratie
van gegevens die een BGD voor de vervulling van zijn Èaken nodig heeft.
DaarÍee keert de projektgroep terug naar de oorspronkelijke doelstelling
van het MODEL (paragraaf 2.1), en koncentreert zí) zich op dat deel van

het totale MODEL dat zij ziet als het fundament voor alle andere aktivi-
teiten binnen de bedrijfsgezondheidszorg: de verzorqing van een pakket

betrouwbare en relevante gegevens, die van praktisch nut zijn bij de in-
dividuele zorqt en waaruit indikaties voor nader onderzoek te verkrijgen
zí1n.

In de overwegingen bij de voortgang is aI gesteld dat a1le gegevens op

aIle gebieden van de bedrijfsgezondheidszorg voor registratie in aanmer-

king komen. Zoa1s uit de inhoud van de modulen valt op te maken wordt

echter door de projektqroep in eerste instantie alleen aandacht geschon-

ken aan enkele deelgebieden. Deze beperkte keuze is bewust gredaanr oII]-

dat verwacht wordt dat onderzoek naar de systematisering van de gegevens-

verzameling de meeste kans van slagen biedt op dit afgebakend terrein.
Bij de keuze van de te verzamelen gegevens heeft de projektgroep zoveel

mogelijk rekening gehouden met het rKerntakenpakket Bedrijfsgezondheids-
zorg' zoals aangegeven door de Studiegroep Regionalisatie Bedrijfsgezond-

heidszorg (1975) .

De in de modulen voorgestelde werkwijze is een proefneming, dat wi-l zeg-

gen dat ti-jdens en na het opzetten van het nieuwe systeem evaluatie no-

dig is.
Regelmatig overleg met de deelnemende diensten zal noodzakelijk zijn
over de kwaliteitsbewaking van de verzameling van gegevens, over proble-

men bij de definiëring van de verschillende onderdelen van het klassi-
fikatiesysteem, en de hanteerbaarheid van het gehele regÍstratiesysteem.
Tijdens de proef met deze werkwijze dient bijvoorbeeld onderzoc}:.1l- te wor-

den hoe vaak het systeem werkplekken of risikogroepen signaleert, waar

gezondheidsschade dreigt of ontstaat, en hoe zÍnvol die signalering is;
wat de inventarisatie van de proble:natiek waar de bedrijfsgezondheids-
zorg mee te maken heeft, zoals geregistreerd volgens dit systeem, ople-
vert en wat voor konsekwenties dit heeft voor het beleid en de priori-
teitstelling van de BGD; of verdergaande analyse van afhankelijkheids-
patronen tussen de verschillende datasets of delen daarvan zinvol is.
Dit laatste raakt aan epidemiologisch onderzoek naar verbanden tussen
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faktoren van werk en bedrijf enerzijds, en gezondheid anderzijds. Een

dergelijk onderzoek zal echter pas tot de mogelijkheden behoren als
eerst is komen vast te staan dat de hiervoor benodigde gegevens geschikt
zL)n, dat wil zeggen voldoende validiteit en betrouwbaarheid bezitten.

Daar waar gewerkt wordt met gegevens over personen is men gehouden aan

eisen van zorgvuldigheid en ethiek. Er zal dan ook in de allereerste
plaats duidelijkheid moeten worden verschaft aan degenen wier gegevens

het betrefÈ. zij dienen op de hoogte te worden gesterd van werke gege-
vens worden verzameld, wat ermee gedaan wordt, en wie ze onder ogen

krijgt. Een eventueel centraal op te slaan gegevensbestand bij het NIPG/

TNO dient uiteraard de direkte identifikatie van de persoon en het be-
drijf uit te sluiten. Naast deze verantwoording aan de onderzochten, dient
ook een reflektie plaats te vinden over de relevantie van het verlangde
gegeven. Met name dient de vraag beantwoord te worden of bij het verza-
melen van een gegeven voldoende mogelijkheden aanweziq zí1n om effektj-ef
te kunnen j-nterveniëren, \^/anneer zou kunnen blijken dat deze interventie
met betrekking tot een individu of bepaalde arbeidsomstandigheden nood-

zakelijk is.

De rol en de interesse van het NIPG/TNO bij de verdere voortzetting is
tweeledig. In de eerste plaats za1 het effekt van de verbetering van de

informatiestroom, zoals hier voorgesteld, op de werkwijze van een BGD

onderzocht moeten worden. Het NIPG/TNO biedt aan om dit onderzoek te
doen.

Daartoe is het noodzakelijk dat het NIPG/TNO de beschikking krijgt over
a1le gegevens waarover de deelnemende BGD-en beschikken met inachtneming
van de bovengenoemde restrikties ten aanzien van de identiteit van de

kliënt en het betreffende bedrijf.
rn de tweede plaats, a1s doer op langere termijn, tigt het in de bedoe*

ling om bij gebleken validiteit en betrouwbaarheid van de gegevens, epi-
demiologisch onderzoek te doen, naar het verband tussen faktoren over het
werk en het bedrijf enerzijds en gezondheid anderzijds.
In beide gevallen heeft het NIPG/TNO een ondersteunende taak ten aanzien

van de deelnemende diensten, die kunnen rekenen op terugrapportering van

onderzoeksresultaten, en adviezen met betrekking tot nader (specialis-
tisch) onderzoek en interpretatie van bevindingen (zie ook schema 3).
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Schema 3. Gegevensstrcmen ten behoeve van de Bedrijfsgezondheidsdienst

werkwi j ze Bedri j fsgezondheidsdienst
I
I
I

r--------- ----f ---- ----l

Over de uitvoering
zorg raadplege men

fase II van het projekt
volgende hoofdstuk 7.

gegevensstroom
---) invloed op/door

werkwijze BGD

Mode I Bedri j fsgezondheids-
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:,8

,ET

van

het

Direkte persoonsidentifikatie
Direkte persoonsidentif ikatie

mogelijk
uitgesloten

I

u

werkplekgegevens

MODUL II

I
I

\y

gezondheidsgegevens

gegevensbestand bij Bedri jf sgezondheidsdienst*

gegevensbestand bij NIPG/TNO**

I
I\v

gegevens over persoon en funktie

MODUL III
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VOORSTEL VOOR FASE ÏI

7.1 Doel

Het doel van fase II is het doen van onderzoek naar de doelmatigheid van

een registratiesysteem in het kader van het Model Bedrijfsgezondheids-

zorg, waarin gegevens over werk en gezondheid worden ondergebracht vol-
gens de in dit rapport voorgestelde modulaire werkwijze. Ten tijde varr

dit onderzoek, dat als een proefneming moet worden beschouwd, is samen-

werking met de betreffende bedrijfsgezond.heidsdiensten en bedrijven een

noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen van dit projekt.

7.2 Voorbereiding

De voorbereiding van fase II ziet het NIPG/TNO graag geschieden in over-
leg met de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgegeeskunde,

terwijl bovendien een begin wordt gemaakt met de werving van BGD-en en

de uitwerking van de administratieve procedures.

7 -3 !{erkzaamheden in f ase II

In fase II zullen deels achtereenvolgens en deels parallel bij enkele

BGD-en de volgende aktivÍteiten dienen plaats te vinden:

- Afstemmen van de modulaÍre aanpak op de praktische mogelijkheden en

weI in het bijzonder met betrekking tot administratieve procedures.

- Opbouwen en benutten van de perifere en centrale gegevensbestanden.

Te denken valt hierbij aan de wijze van registreren, verwerken en

(terug)rapporteren, alsmede aan de wijze van 'updat-ingr van de gege-

vensbestanden.

- Evalueren van de modulaire werkwijze naar de doelmatigheid ervan voor

onder andere de deelnemende BGD-en en advisering over de voortgang

van het projekt na fase II.

- Adviseren over ruimere toepassing van de werkwijze ín de Bedrijfs-
gezondheid,szorg op basis van de in de proefperiode te verkrijgen in-
zichten.

Het NIPG/TNO is bereid fase II, hraar inbegrepen het management van een

centraal gegevensbestand, ten uitvoer te brengen. De gegevens die hier-
voor nodiq zí1n zullen moeten hrorden geregistreerd door een aantal BGD-en.
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7.4 Voortgang

Het NIPG/TNO acht het gewenst om voor de uitvoering van fase II (zíe

paragraaf 7.3) een periode van 3 jaar te begroten. Ten behoeve hiervan
is een subsidie noodzakelijk. Het NIPG/TNO is bereid de voorbereidende

werkzaamheden a1s ve:steld in paragraaf 7.2 voor eigen rekening te nernen.
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Bij laqe I
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Voorstel tot onderzoek van MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG

I. Belang van het onderzoek

orn werkelijk preventief werken mogelijk te maken in de bedrijfsgezond-
heidszorg moeten zowel individuele als relevante bedrijfsgegevens op een

zodanige wijze gestruktureerd worden, dat zij directe j-nformatie en sig-
nalen geven over individuen en groepen.

Tot nu toe worden in de bedrijfsgeneeskunde een groot aantal gegevens

verzameld, die onsystematisch opgeslagen worden en pas tot maatregelen

aanleidins; geven, wanneer pathologie gevonden wordt. Hierd,oor zijn de

preventie-mogeli jkheden beperkt.

Verzameling van individuele gegevens en de signalen daaruit op lange

termijn (Iongitudinaal) geeft inzicht in de gezondheidstoestand van het
individu, respectievelijk de bedreigde factoren daarin, die tot inqrij-
pen aanleiding kunnen geven.

Daarnaast kunnen deze individuele gegevens samengevoegd worden tot
groepsgegevens. Deze leveren tesamen met groepsgegevens over de belas-
ting door het werk (via groepsergogrammen) de bedrijfsgegevens (verloop,

produktie e.d.) groepssignalen op, waardoor preventief ingrijpen op af-
delings- respectievelijk groepsniveau direct mogelijk wordt.

Iï. Probleemstelling

Het bovenstaande vraagt om een oplossing van de volgende, eeïst te be-

antwoorden problemen.

1) Definiëring van de gehanteerde begrippen. Diverse momenteel gehan-

teerde begrippen zí1n zo onzuiver en worden zo subjectief gehanteerd,

dat evaluatie onmogelijk is zonder eerst tot eenduidige omschrijving
te komen.

2) Hoe zj-jn deze begrippen te meten. Iedere meting zal op identieke wij-
ze moeten gebeuren om vergelijken mogelijk te maken.

3) Wat zijn de voorlopige norsnen. Een scherp onderscheid tussen wat nor-
maal - niet normaal is, is dikwijls moeilijk te maken en vaak afhan-
kelijk van leeftijd, geslacht e.d.

4) Hoe de gegevens op een zo overzíchtelijk mogelijke wi-jze te presente-

ren, zowel individueel, bijvoorbeeld voor het spreekuur van de be-
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Bijl. Í - 2

drijfsarts, a1s voor een afdelingsarchief.
5) Víelke hypothesen kunnen van te voren geformuleerd worden. Het onder-

zoek zou dan ook een toetsend karakter dragen naast een explorerend.

Een antwoord op deze 5 vragen is op zich al bijzonder waardevol voor de

bedrij fsgeneeskunde.

III. Werkplan

Het voorstel is om deze vragen met behulp van een aantal studiecqnmis-

sies te beantwoorden. Met het oog op de complexiteit van de vragen en

het op elkaar afstemmen van de studiecommissies is een full-time coördi-
nator noodzakelijk. Deze cpördinator zaL zich gesteund moeten weten door

een stuurgroep.

Verwacht kan worden, dat deze eerste fase van het proje'ct ongeveer 1L à

2 jaar in beslag zal nemen, en dat daarop een tweede fase, bestaande

uit een veldonderzoek in diverse bedrijfsgeneeskundige diensten geduren-

de 4 jaar volgt. Dit laatste is echter afhankelijk van de resultaten van

de eerste fase, namelijk in hoeverre zLln de in het bijgaande papier

"Bedrijfsgezondheidszorg" gestelde uitgangspunten, te operationaliseren.
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1. DOELSTELLING GROEPSERGOGRAM (GE)

Ter herj-nnering moge dienen dat de Model-projektgroep van het NIPG/TNO

als taak heeft in de j-nterimfase de Model-instrumenten te beoordelen,

waarbi-j in het bijzonder wordt ingegaan op drie vïagen:

1) !,Iefke efementen uit het tot nu toe ontwikkelde instrumentarium
zijn bruikbaar voor routinematig onderzoek, i.c. hier het Groeps-

ergogram?

2) !{elke aanvullingen zijn nodig om te voorzien in eventuele leemten

in het Model?

3) ï'lelk deel van het onderzoekspakket is binnen een BGD uitvoerbaar
bij grote aantallen werknemers?

De beoordelinq vindt plaats aan de hand van een zestal kriteria, aange-

vuld met kriteria ontleend aan het oogmerk dat heÈ instrument geschikt
moet zijn voor routinematige toepassing in een goed geoutilleerde BGD.

I.l Nadere uitwerking doelstelling

Een adekwate beoordeling van het GE is slechts mogelijk wanneer duidelijk
is uit welke behoefte het is voortgekomen en welke doelstelling (en) er
door de ontwerpers aan is (zijn) verbonden.

Bij de bestuderj-ng van de stukken betreffende het GE ontkomt men niet
aan de indruk dat meerdere doelstellingen zijn terug te vinden in het
GE zoals het er nu uitziet.
Om hierin wat helderhej-d te krijgen werd een poging gedaan uit de stuk-
ken tot een inventarisatie van enkele relevante formuleringen m.b.t.
doelstellingen c.q. definities te komen, waarvan hier een weergave volgt.

t.2 Enkele formuleringen van definities en doelstellingen
af te leiden uit gegevens m.b.t. het Groepsergoqram

Een gestruktureerde, gestandaardiseerde registratie van een aantal-

belastende faktoren in de taak en taakomgeving van een groep (d.w.z.

een funktionele groep, werkend onder één chef, aan één dienstendoel
en veelal in één ruimte).
Notulen GE no. 1 (eerste fase).

Kennis van de uitwendige belasting is één van de belangrijkste pij-
l-ers van bedrijfsgezondheidszorg, aangezien dan:

)
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- des te gerichter preventieve maatregelen zijn
- des te beter kunnen individuen worden geplaatst

- des te meer zicht is te krijgen op de invloed van arbeidsomstan-

digheden op gezondheid

(Jenniskens, 1977, p. 29).

3. Het croepsergogram schept de mogelijkheid om op zo oblektief moge-

lijke gegevens de uitwendige belasting in een arbeidssituatie vast

te leggen, zodat

- vergelijking met andere afdelÍngen mogelijk is
- vergelijking met dezelfde afdeling longitudinaal mogelijk is
- uit deze kwalificeerbare gegevens korrelaties te leggen zijn met

andere bekende gegevens van die afdeling (groepsdata)

- een indruk te krijgen is over de 'population at risk'
- de bedrijfsarts een inzicht heeft in het werk ten behoeve van zijn

spreekuur, keuringen e.d.

- inzicht in noodzakelijke verbeteringen ontstaat
(Jenniskens, 1977).

4. Beschrijvingr in ergonomische kategorieën van de werksituatie van een

groep (Jansen, L975, p. 1) .

5. Aangeven welke faktoren van de uitwendige belasting in welke mate

belastend zijn (Jansen, 1975, p. 4) .

6. Het verkrijgen van een beter, systematischerrvollediger ('modernert)

en gedetailleerder inzicht in de arbeidsbelasting op de werkplek
(Jansen , 1975, p. 2) .

De mogelijkheid om d.m.v. het inzetten van een bedrijfsgeneeskundig

assistent indikaties te krijgen, die aanleiding kunnen geven tot na-

der onderzoek (Jansen, 1975, p. 2 vrí)e weergave).

Onmisbaar hulpmiddel bij het gericht plaatsen van werknemers (Jansen,

1975, p. 6).

9. HeÈ opsporen van uitwendige belasting:en, di-e mogelijk door voorzie-
ni-ngen zouden kunnen worden verbeterd (Jansen, 1975, p. 6).

Om duidelijkheid te krijgen in de wordingsgeschiedenis van het GE en

tevens om nog aanvullende j-nformatj-e te krijgen omtrent de preciese

doelstelling, werd het noodzakelijk geacht kontakt op te nemen met ont-
werpers van het GE, i.c. P.A. van WeIy, N.A. Meursing en P.A.H. Jenniskens.

7-

8.
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Op basis van de bestudeerde stukken en de aanvullende

zich bij de projektgroep NIPG/TNO het volgende beeld

Konklusies

Bijr. v - s

Ínfo::natie heeft
gevormd.

B.

C.

De projektgroep NIPG/TNO meent met betrekking tot het verzamelen vcm ge-
gevens over werk en werkomstandigheden de volgende sub-doelstellingen te
kunnen distilleren:
A. Het signaleren van die werkplekken die de gezondheid bedreigen of

kunnen bedreigen, gebaseerd op algemeen aanvaarde gezondheidskundige

maatstaven, met het doel de bestaande situatie te verbeteren.

Het beschrijven van de werkplek - zonder dat er nog van signaleren
sprake hoeft te zijn - in medisch relevante termen met het doel op

juiste wíjze een plaatsingsadvies te kunnen geven.

Het verzamelenvan (groeps)gegevens over werk en werkomstandigheden

om onderzoek te doen naar eventuele relaties tussen werk en gezond-

heid.

Een vereiste m.b.t. het MBGZ is, dat dit verza:nelen van gegevens op ge-

struktureerde, unifor:ne en gemakkelijk hanteerbare (m.b.v. bedrijfsge-
neeskundig assistent) wijze dient te geschieden, zodat het door een

goed geoutilleerde BGD routinematig kan worden toegepast.

Aannemende dat dit een redelijk getrouwe weergave van de beoogde doel-
stel1i-ngen zou zíjn, doet zich de vraag voor of deze doelstellingen wel

verenigbaar zíjn in één instrument, i.c. het Groepsergogrami met andere

woorden kan een instn:iaent, dat op snelle wijze signalen moet aandragen

(zie bijv. doelstelling 7) op dezelfde data-basis gekonbineerd worden

met een instn:ment, dat eventuele relaties tussen werk en gezondheid

moet aantonen (zie bijv. doelstelling 3).
In het volgende za1 getracht worden hierop antwoord te geven door eerst
j-n te gaan op een aantal konsekwenties voor de praktijk van een BGD,

waarna nader ingegaan wordt op de gebruikte methoden van waarneming en

gegevensverwerking in het Groepsergogram.
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2. DE BREEDTE VAN HET WERKVELD

Voordat menaan instrr-rmentontwikkeling begint zal men konsensus moeten

verkrijgen over de breedte van het werkveld (bijv. welke aspekten worden

erbij betrokken).

2.I Gezondheidsbedreigende werkfaktoren

Indien men werkplekken wi1 signaleren die gezondheidsschadelijk zL)n,

respektievelijk kunnen zj-1n, zal een eerste vereiste hiervoor zijn dat

er een solide theoretische of empirische onderboull aan\^Ieziqr is (bijv.

houdingen, toxÍkologie, beroepsziekten, ongevallen, lawaai e.d.) .

Hierbij ontstaan onmiddellijk problemen m.b.t. de afbakening van het

werkveld.

a. lrTorden in het Model BGZ ook integraal opgenomen de veiligheidsaspek-
ten m.b.t. ongevallen? Hoe moet dan de relatie zijn met het werkveld

van een eventuele VD-funktionaris of de Arbeidsinspektie?

b. !{orden alleen faktoren opgenomen die somatische schade kunnen op-

Ieveren, of legt men liever de grens anders, bijv. hinder of te ver-
\^rachten ve rmoeidhe id?

Indien men zich zou beperken tot rde kans op somatische schader, is te
verwachten dat een relatief korte lijst hanteerbaar voor een bedrijfs-
geneeskundig assistent t.b.v. verschillende bedrijven ontwjkkel-d kan

\^/orden, gebaseerd op signalering van:

a. gevaarlijk taakgedrag (bijv. langdurig gefixeerde houdingen, werken

zonder veiligheidsmiddelen e.d.)
b. gevaarlijke omgevingsfaktoren (bijv. blootstelling aan schadelijke

agentia, hitte, tocht, stof, lawaai e.d.).

N.B. Voor zeer ingewikkeldematerie (toxikologie bijv.) zal het instru-
ment een signaalwaarde moeten hebben voor bijv. weI of geen specialis-
tisch onderzoek.

Het instrument zal verder geselekteerd en ontwikkeld moeten worden op

basis van bestaande instrumenten, veld-samenspraak en nader literatuur-
onderzoek.

2.2 P Iaats ing

Om een bedrijfsgezondheidskundig plaatsingsadvies te kunnen geven (bij

aanstelling en/of herplaatsing) of misschien liever om te proberen te
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voorkomen dat een individu op een onjuiste werkplek terecht komt, zal
een instrument nodig zijn dat de taak en taakomgeving beschrijft in me-

disch relevante termen. fndien men nu het individu in dezelfde termen

zou kunnen beschrijven opent dat Ín principe de mogelijkheid eventuele

kongruentie of diskongruentie aan te geven, waardoor de plaatsingspro-
cedure zinvoller zou kunnen verlopen. De plaatsingsprocedure kent j-n

principe twee oorzaken voor diskongruentie, nI. ten eerste gezondheids-

kundige beperkingen van het individu en ten tweede verhoogde taakeÍsen
(selektie). De konsekwentie hiervan is het zeer arbeidsintensieve en

tijdrovende diepgaand inventariseren van de taak en taakomgeving, met

name u/anneer men het instrument ook geschikt wil maken voor individuen
met gereduceerde kapaciteit (gezondheidskundig). (ats voorbeeld moge

hier dienen het MAT bij de Hoogovens, de Professiogrammen van de BG-

Bouw, de Medische Arbeidsgrafiek bij Philips.)
Tevens is noodzakelijk het streng 'up to date' houden van de data en er
zal evaluatie-onderzoek gedaan moeten worden t.a.v. de plaatsingsadvie-
zen.

Het is de vraag of deze aktiviteit in bijv. een gekombineerde BGD ver-
richt zou kunnen worden. In ieder geval fÍjkt integratie en nadere be-
studering noodzakelijk van hetgeen reeds gedaan wordt, om te beoordelen
of al d.an niet verkorte versi-es toepasbaar ziln in het Model .

2.3 Onderzoek

Voor het doen van onderzoek naar eventuele relaties tussen werk en werk-
omstandigheden t.a.v. gezondheid moet een hypothese bestaan, die met

een daart-oe geschikte onderzoeksmethodiek getoetst dient te worden. Dit
onderzoek lijkt dan ook meer in aanmerking te komen voor begeleiding
door toegepast wetenschappelijke instituten of enkele daarvoor geoutil-
Ieerde BGD's (gezien de vaak multidiscipli-naire bemanning en goede data
verwerkende mogelijkheden die dit meestal vereist), dan voor routinema-
tige toepassing op grote schaal.

Ííel kan men zich voorstellen dat globalere gegevens aanleiding kunnen

ziln (sigrnalen kunnen opleveren) voor het initiëren van gericht epide-
miologisch onderzoek. Dit vereist een nauwkeurig opgezet epj-demiologisch

onderzoeksdesign, waarbij hoge eisen aan de te verzamelen gegevens wor-

den gesteld.
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3. IVIETHODOLOGISCHE ASPEKTEN VAN HET INSTRUMENT

Na de \^/eergave van de beoogde doelstelling en de schets van enige konse-

kwenties voor de praktijk van een BGD zal nader worden ingegaan op het

instrument, met name op enige aspekten van volleCigheid en overlap, het

belasting - belastbaarheidsmodel, het groeperingsbeginsel en de methoden

van $/aarneming en verwerkj-ng van gegevens.

3.1 Beoordeling op volledigheid en overlap

Ontrent volledigheid van onderwerpen in relatie tot de relevantie voor

het probleemveld van de meeste BGD's, is door de NIPG/TNO werkgroep

geen uitputtende studie gemaakt. Nagegaan is of de selektie van onder-

werpen representatief is voor het inkaartbrengen van werk en werkomstan-

digheden. Verder is aandacht geschonken aan moqelijke overlappingen tus-
sen de belastingshoofdgroepen.

3.1.1 y9l1_9grs!9tg

De belastingshoofdgroepen die handelen over lichamelijke aspekten van

de taak (houdingen, bewegingen) en de belastingshoofdgroepen die hande-

Ien over de fysisch-chemische invloeden vanuit taak en werksi-tuatie zijn
over het algemeen uitgewerkt j-n de vorm van een zogenaamd A-schema en

B-schema. Gemist wordt een belastingshoofdgroep met facetten als vibra-
ties, schokken en stoten van lichaam en ledematen en een hoofdgroep
rbijzondere faktoren' zoals: atmosferische overdruk - onderdruk, infek-
tieuse kondities e.d.

In de belastingshoofdgroep auditieve belasti-nq is de aard van het lawaai

nj-et opgenomen (impuls/impact geluid, kontinu/diskontinu) .

In de belastingshoofdgroep energetische belasting wordt niet ingegaan op

het aspekt 'onderbelasting' met betekenis voor de gezondheid.

De belastingshoofdgroepen perceptief-mentale belasting, psychologische be-

lasting, risiko-belasting, organisatorische belasting ziln heLzij slechts
uitgewerkt tot A-info, hetzij in het geheel niet uitgewerkt.

ïn het rapport over het GE wordt a1s een der ingangen om inzicht te krij-
gen in werk en werksituatie genoemd het verzamelen van gegevens over pro-

duktiemethoden, procédé's en dergelijke en veranderingen daarin. Op dit
punt is nagenoeg geen nadere uitwerking aangetroffen, uitgezonderd de

toxikologische rubriek. Er zaL hier ni-et nader op worden ingegaan. Beke-
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ken zal moeten worden voor welk deel in welke mate gegevens vcu:r dit type

systematisch moeten worden verzameld. Bijvoorbeeld valt te denken aan

type machines, transportmiddel, type interventie van de werker in het
produktieproces, type produkten, materialen.

In het rapport over het GE worden typen taken niet nader uitgewerkt
(hoofdtaak, neventaak, deeltaak). Van de taak wordt slechts één kenmerk

tot een kodering uitgewerkt en dat is het tijdsaspekt. Andere aspekten

van de taak zoals volgorde van deeltaken, cyclus, gedwongen tempo, wor-

den gemist. Zie voor het tijdsaspekt ook elders in deze diskussieÍrota.

3.1.2 gyeflep

orn te voorkomen dat ongewenste dubbeltellingen of sommeringen van gege-

vens, met name betreffende variabelen die per se gescheiden moeten bfij-
ven, plaats kunnen vinden is gelet op overlappingen tussen belastings-
hoofdgroepen. Gekonstateerd is een overlap van de belastingshoofdgroep
energetische belasting met de belastingshoofdgroepen lokonotore en

klimaatfaktoren.
De belastingshoofdgroep risiko-belasting heeft overlap met veiligheids-
aspekten in de belastingshoofdgroep belasting zintuigen en het facet
verzwarende faktoren in de hoofdgroep lokomotore belasting.
Ook op p. 7 in het rapport over het Groepsergogram geven de opstellers
overigens zelf aL aan dat er overlap kan optreden.

Sub-konklusie

Per te verwezenlijken doelstelling zulIen omissies moeten worden aange-

vuld of overbodigheden moeten worden vermeden. Ook overlappingen zullen
zoveel mogelijk moeten worden gereduceerd, met name aIs men de gegevens

wil sommeren of voor onderzoek wil gebruiken.

3.2 Het belasting - belastbaarheidsmode I

Het belasting - belastbaarheidsmodel zoals dat is ontstaan in de arbeids-
fysiologie heeft als uitgangspunt gefungeerd bij het ontwerp van het in-
strument GE.

Verondersteld wordt dat er een uitwendige belasting is vast te stellen
en dat er zoiets bestaat als een korresponderende belastbaarheid zoals

bijvoorbeeld een dosis-inwerkingsrelatie.
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Het gehanteerde begrip geeft snel- aanleidinq tot verwarring. Het terrein
dat het GE wil beslaan is btijkbaar breder dan dat van de arbeidsfysio-
Iogie. Men spreekt zel-fs van organisatorische belasting, risiko-belasting
en psychologische belasting. Deze poqing tijkt niet zinvol.
Tenslotte is er nog de vraag of het belasting - belastbaarheidsmodel wel

bruj-kbaar is voor arbeidsfysiologische aspekten in allerlei multivaria-
bele praktijksituaties. Kunnen methoden van het C-type wel worden toe-
gepast? Kunnen voor praktisch gebruik daarvan afgeleide methoden van het
B-type wel betrouwbaar worden gebruikt?

Sub-konklusie

Het is niet doelmatig het belasting - belastbaarheidsmodel a1s algemene

grondslag voor het instrument te gebruiken.

3.3 Het groeperingsbeginsel

In het rapport over het GE wordt uiteengezet hoe men gegevens in twee

richtingen wÍl groeperen en we1 (1) groeperen van gegevens tot hoofd-
groepen, en (2) groeperen van gegevens over deelsystemen (bijv. funkties,
afdelingen, bedrijven e.d.) .

3 - 3 . 1 Y3r-g9g9y9tr-!9!-E99!gg!99p9r

Op p. 3 van het GE wordt uiteengezet hoe het belasting - belastbaarheids-

model is gehanteerd bij het groeperen der gegevens tot hoofdgroepen.

Men heeft enerzijds willen groeperen naar kenmerken van uitwendige be-

lasting op basis van fysische verwantschap en anderzijds naar kenmerken

van funktionele belasting, te weten de belasting van orgaansystemen van

de mens.

Zoals de opstellers al opmerkten zijn er uitwendige belastingsfaktoren
die op verschillende orgaansystemen inwerken. Er zijn ook uitwendige

belastingsfaktoren, uit verschillende belastingshoofdgroepen, di-e op het-
zelfde orgaansysteem inwerken. Het eerste groeperingsbeginsel, namelijk
groepering van fysische verwantschap, levert ook moeilijkheden op. Zíe

bijvoorbeel-d auditieve bel-astingshoofdgroep zoals een energetisch ken-

merk gekombineerd met een signaalkenmerk (feed back, veiligheidssigna-
len) .

fn werkelijkheid laten de hoofdgroepen echter een ongestruktureerde groe-

peri-nq van gezondheidsbedreigende aspekten, gevaar, medische taakeisen,
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en eventueel beschrijvende aspekten van

Men zal zich moeten afvragen of groepering tot een dergelijk inhomogeen

beeld wel zinvol is, omdat getwijfeld kan worden aan de bedoelde signa-
lerende betekenis. Bovendien is de samenstelling van een totaal-skore
per belastingshoofdgroep in het groepsergoglram niet logisch. Daarvoor

zijn de doeleinden onvoldoende onderscheiden.

3 - 3 - 2 ys-g9g9y:19-!9!-99:lsrs!etsl

Groepering van de gegevens tot d.eelsystemen kan voor verschillende doel-
einden worden gedaan: signaleringsdoel arts, si-gnaleringsdoel bedrijven,

- _1)onderzoeksdoel .

Afgezj-en van het gestelde doel en eisen als betrouwbaarheid van het ver-
zamelde basismateriaal, alsmede van de wijze van getalsmatige aggregatie
tot skores per belastingshoofdgroep is een belangrijke eis dat de groep

vraarnaar men aggregeert voldoende stabj-el is.
Wat de stabiliteit betreft kan men zich afvragen of de meeste funkties
van funktionarissen wel bestaan uit een stabiel takenpakket. Te denken

valt bijvoorbeel-d aan taakwisseling, dagelijke werkverdeling, o.i.v.
turbulente bedrijfsomstandigheden en reorganisaties op werkgroep- of
afdelingsniveau. De waarde van een vastgelegd funktie- of afdelingsbeeld
zou sterk kunnen worden gereduceerd bij een betrekkelijk gerÍnge organi-
saÈorische stabiliteit. De vraag is of men praktisch in staat is (tijd
en kosten) om alle wijzigingen bij te houden. AIs mag worden aangenomen

dat wijzigi-ngen in de toegepaste technologie of produktgewí1ze voort-
brenging met zijn daaruit afgeleide taken (bedrijfsfunkties) en wijzi-
gingen in de werksituatie minder turbulent zijn, dan zou wellicht meer

blijvende waarde kunnen worden gehecht aan taak of omgevings-ergograrrmen,

waarbij te denken valt aan milieufaktoren naar typen werkruimte of \^rerk-

omgeving.

1) uoo, het archief van de BGD Breda worden bepaald:
en afdelings-ergogranulen (Jenniskens, L977, p. 46)
ke van agg.regatie van gegevens naar l^Ierkruimten.

funktie-ergogrammen
; ook is daar spïa-
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Sub-konklusie

Het groeperen van onbetrouwbare en niet-valide totaalskores van belas-
tingshoofdgroepen tot beelden of profielen over deelsystemen is zinloos.
Beperkt men zich tot het groeperen vande facetten over deelsystemen, dan

heeft massale archivering van beelden over deze deelsystemen alleen zin
a1s voor het betreffende facet het deelsysteem voldoende stabiel is, dan

wel voldoende middelen beschikbaar zijn voor het 'up to date' houden van

het archief.
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MEETTECHNISCHE ASPEKTEN VAN HET INSTRUMENT

De eis om het instrument top grote schaalt toe te passen, gekombineerd

met de financiëIe beperkinglen, heeft geleid tot de keuze voor een staps-
gewijze waarnemingsmethodiek, die moet resulteren in A-, B- en C-infor-
matie. De A-methode moet uitkomsten opleveren (globale indikatoren) met

signalerende betekenis op basis waarvan eventueel B- of C-info kai. wor-

den verzameld. Men stelt aan de A-informatie minder hoge eisen van ob-
j ektiviteit.
Het is niet duidelijk wat men precies verstaat onder objektiviteit. De

vraag is of observaties in het algemeen objektiever zouden zijn dan in-
terviews zoals de stukken suggereren.

De reduktie van de B-informatie om tot A-informatie te komen vindt over

heÈ algemeen plaats door facetten in hoofdgroepen samen te vatten tot
kernfacetten en door de diversiteit aan gebruikte schalen te veïeenvou-

digen tot een universele schaal, nl. de kans op problemen. Zíe voor kon-

sekwenties de volgende paragraaf over waarnemingsschemats.

4.t Waarnemingsschema t s

Het uitgangspunt voor de in het instn:ment (B-info:matie) gehanteerde

schalen is in het rapport op p. 1 gefomuleerd (Jansen, 1975). Daar

staat dat "facetten beoordeeld worden als: ontoelaatbaar, hinderlijk,
matige of geringe belasting".
In de aanwezige waarnemingsschemats staan kategorieën beschreven die
voorzienzijnvan een cijfer. AIs eerste eis mag worden gesteld dat de

kategorie-beschrijving niet aan duidelijkheid te wensen over laat.
Duidelijk in het GE zijn de kategorieën waar het in principe om meetbare

aspekten van werk en werkomgeving gaat, zoals tijds- of duurkategorie,

basishoudingen, intensiteitskategorie, Iawaainiveau en afmetingskategorie

bij detailgrootte (visus) . Deze schattingen kunnen worden geverifieerd.
Sornmige aspekten zijn alleen in kwalitatieve en,/of beschrijvende te:men

te kategoriseren.
Om hiermee een redelijke betrouwbaarheid te bereiken, zal de duidelijk-
heid van de skoringskategorieën zoveel mogelijk moeten worden opgevoerd

en zullen omschrijvingen zo nauwkeurig mogelijk moeten zijn en waar nodig

aangevuld moeten worden met voorbeelden resP. figuren, afbeeldingen.

Het is noodzakelijk dat dit type informatie voor de waarnemer op begrij-
pelijke wijze is vastgelegd in zijn waarnemingsinstn:ment. Dit geldt zo-

wel voor een BcD-assistent die observeert, als voor een geintenzj-ewde of
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geënquéteerde werknemer.

Men treft verder facetten aan hraarvan de schaal slechts is gekategori-
seerd naar ernst van probleem (Jansen, t975, p. 5 en 14) of naar de

grootte van een kans op problemen (nagenoeg aIIe A-info). De vraag is
of deze laatste schaal wel zo bedoeld is gezien de opmerking over ternst

van probleemt op p, 5 en 14. Deze formuleringen kunnen voor zover niet
geruggesteund door goed uitgewerkte B-infonuatie, gemakkelijk leiden tot
te grote variatÍes in skoring door verschil in opvatting tussen de on-

derscheiden waarnemers (observatoren en geinterviewden) .

Een uitzondering vormt de A-info-schaal van de hoofdgroep energetische

belasting.

Bij de interpretatie door de waarnemer van het begrip 'probleemr gaan

wij ervan uit dat men denkt aan probleem voor de werknemer. AIs het bijv.
om taakeisen gaat, kan men zich afvragen voor welke kateqorie werknemers

er kans op een probleem is (werknemers met normale, buitenge!/one of ge-

reduceerde kapaciteit) .

AIs het om het schatten van gezondheidsinvloeden gaat vanuit de werksi-
tuatie kan men zich afvragen of er voldoende kennis is voor het schatten
van kansen op gezondheidsproblemen of effekten op het welbevinden.
Het lijkt dan ook zinniger om de definities van kategorieën te stel-len
in te::rnen die puur werkbeschrijvend zi)n. Een getrainde observator die
een situatie schat kan aan dit gegeven een gezondheidskundig oordeel toe-
voegen (bijv. lawaainiveau heeft schadelijke inwerkirg) .

Sub-konklusie

Bij de toegepaste schalen en skoringskategorieën per facet zuLlen betere
definities moeten worden geformuleerd. Deze zullen moeten worden aange-

past aan beoogde doelen en het tlpe waarneming (observatie, interview,
enquète, en eventueel fysische meting). lVaar zinvol zullen voorbeelden

of figuren moeten worden toegevoegd die de begrijpelijkheid van facet
en schaalindeling verhogen.

4.2 Gebruikte waarnemingsmethoden

De waarnemingsmethoden die in gebruik zijn, zí)n observatie, interview
en enkele eenvoudige bepalingen van milieufaktoren als men type B-infor-
matie verzamelt. Men zal zJ-c}:r wel bewust moeten blijven welke waarde de

gemeten kenmerken hebben voor de gezondheid (bijv. het meten van het

[\
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komfort met een komfortmeter voor klimaatfaktoren).
ftndat de ontwerpers de observatíemethode objektiever vinden dan het in-
terview wordt hieraan de voorkeur gegeven. Onzes inziens kan dit oordeel

niet in het algemeen worden gehandhaafd. Dat observaties ook met proble-
men gepaard kunnen gaan moge blijken uit het ,olg.ndel).

- Het gegeven moet te observeren en te interpreteren zijn. Een eenma-

lige observatie kan een vertekend beeld geven als de geobserveerde

verschijnselen in de observatieperiode niet representatief zijn
voor het totale verschijnsel (weI gemakkelijker voor kort cyklische
taken, vaste mens-machine, mens-werkplek relatie) .

- Herhaald bemonsteren, zodaiu ook van lange cyklische taken of wisse-

lende omgevingsomstandigheden een totaal beeld over de inwerkingen

op een funktionaris kan worden verkregen, vergt veel tijd.

- Het observeren en schatten van kerunerken door één observator (waar-

aan voorkeur r^/ordt gegeven, Jansen, 1975, p. 7) kan tot gevolg heb-

ben dat de subjektiviteit van de observator een sterk vertekenende

rol gaat spelen (stereotypen, vooroordelen, kriteriuminflatie, intra-
individuele vari-abiliteit) .

Op deze invloed is bij toepassing van het GE geen kontrole, door bijv.
de betrouwbaarheid tussen schatters regelmatig te ijken. Het op gezond

verstand j-nschalen kan over verschillende waarnemers grote verschillen
opleveren en is sterk afhankelijk van de opleiding die de waarnemer

heeft genoten.

Sub-konklusie

De aard rran sommige facetten
mate van belast zi-ln) r^/aarop

schema voor observatie.

4.3 Intervi-ew-methode

en de schaal (kenmerken a1s hinderlijkheid,
moet worden geskoord lenen zich slecht als

Het interview
noodzakelijke

met informanten werkzaam in het
aanvullende aktiviteit (Jansen,

bedrijf ziet men als een

L975, p. 6, 7) .

1\L ' Bij het bijwonen van het toepassen van het GE-instrument in Breda is
gebleken dat van een aanvankelijk bedoelde arbeidsanalytische werk-
wí1ze niet veel meer is overgebleven, en dat de waarnemingsschemais
voornamelijk voor interview werden gebruikt (tijdsoverwegingen speel-
den een belangrijke ro1, zo \^Ierd toeqelicht).
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Over een systematische werkwijze zijn nauwelijks aanwijzingen gegeven.

Het is onduidelijk gebleven hoe en wanneer men preci-es waarnemingssche-

mars in het GE moet gebruiken. Een aanwi_jzing die wel gevonden is, is
dat bij diskongruentie van meningen het oordeel van de toezichthouder
doorslaggevend kan zijn (Jansen, t975, p. 7) . Oe juistheid van deze werk-
wijze kan onzes inziens worden betwijfeld.

Sub-konklusie

Gezien het feit dat de ontwerpers met betrekking tot de A-informatie min-
der hoge eisen stellen aan objektiviteit, maar toch nog zodanig wensen

waar te nemen dat voldoende betrouwbare gegevens voor de gestelde doelen

worden verzameld t zou oven^rogen moeten worden of men niet beter andere

waarnemingsmethoden kan gebruiken, bijvoorbeeld (systematisch) enquëte-

ren of interviewen van de betreffende werknemers en andere relevante
sleutelfiguren.

4.4 Verwerkingsmethode van de gegevens

Nadat een skoring per aspekt in de vorln van een cijfer is toegekend
(Jansen, L975, p.5) kunnen deze cijfers in twee richtingen worden ge-

aggregeerd (zie paragraaf groeperingsbeginsel) . t',ten moet zich voor ogen

houden dat de cijfers een ordinaal gegeven voorstellen.
Bij het optellen en nollneren tot een totaalskore (%) per belastings-
hoofdgroep \^rorden de cijfers behandeld alsof zij van een ratioschaal
afkomstig zí1n; alsof gelijkwaardige skorecijfers gelijk kunnen worden

gewogen, alsof de betekenis van elk der cijfers gelijk is tussen de

schalen. (Slechts indien alle rdrj-eën' in een belastingshoofdgroep zou-

den betekenen dat men verhoogde medische eisen dient te stellen bij keu-
ring, alleen dan zou men aIle verhoogde eisen kunnen tellen en normeren.)

Worden de totaalskores per hoofdgroep in het GE alleen gebruikt als sig-
naal voor de bedrijfsarts, dan kan het voorkomen dat een cijfer t3t, 9€-
skoord a1s gevolg van gekonstateerd gevaar, bijv. lawaainiveau, wordt

opgeteld bij lagere cijfers voor andere facetten. DÍt levert dan uitein-
detijk een totaalskore in de betreffende hoofdgroep op die niet meer in
vergelijking meÈ andere totaalskores over dezel-fde belastingshoofdgroep,
het aanwezige gevaar signaleert.

Bij het aggregeren van taken naar funkties van funktionarissen worden

gemiddelden berekend uit de taakergogrammen (Jansen, 1975, p. 10). Hoe
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dit geschiedt is niet geheel duidelijk. AIs het tijdsaspekt van de taak

hierbij als cijfe:matige weegfaktor wordt gehanteerd, dan wordt een ver-
band verondersteld tussen intensiteiÈ van een aspekt en duur van bloot-
stelling. Bovendien wordt dan geen rekening gehouden met kumulerende of
kompenserende effekten van opeenvolging van taken.

Subkonklusie

Het op deze wilze cijfermatig aggregeren tot totaalskores in (belastings-)
hoofdgroepen moet vlorden ontraden, evenals het gebruik van deze skores

voor verdere rekenkundige vertrerkingen, zowel voor signaleringsdoelein-
den (bijv. afdelingsprofiel) als voor onderzoeksdoeleinden.
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KONKLUS IES

gedist-illeerde doelstellingen uit het Groepsergogram z*,1n:.

Het signaleren van dj-e werkplekken die de gezondheid bedreigen, c.q.
kunnen bedreigen, gebaseerd op algemeen aanvaarde gezondheidskundige

maatstaven met het doel de bestaande situatie te verbeteren.
Het beschrÍjven van de werkplek * zonder dat er nog van si-gnaleren

sprake hoeft te zijn - in medisch relevante termen met het doel op

juiste wíjze een plaatsingsadvies te kunnen geven.

Het verzamelen van (groeps) gegevens over werk en werkomstandigheden

om onderzoek te doen naar eventuele relaties tussen werk en gezond-

heid.

Gegeven deze beoogde doelen is de algemene konklusie dat het instrument
in zijn huidige vorm niet voor (gestandaardj-seerd en routinematig) ge-

bruik geschikt is.
Konklusies in het bijzonder zijn:
1. Het dooreenlopen van de beoogde doelstellj-ngen komt in vrijwel alle

ond.erdelen van het instrument tot uiting, waardoor vrijwel steeds

onduj-delijk is voor welk doel nu precies welk facet moet worden \^/aar-

genomen en op welke wL)ze de gegevens moeten worden gegroepeerd.

2. Voor de belastingshoofdgroepen voor zover uitgewerkt in het Groeps-

ergogram, geldt dat daarin de meeste elementen betreffende werk en

werkomstandigheden aanwezig zijn. Gemist worden tri-ltingen en een

rubriek bijzondere faktoren.
3. De waarnemingsschemats waarop de A- en B-informatie moet worden vast-

gelegd zijn veelal onduidelijk voor de gebruiker in het veld. Met

name het schatten van tde kans op problemenr is een methodisch ob-

stakel.
4. Het is onduidel-ijk onder welke voorwaarden er wordt gekozen voor een

bepaalde methode van \^/aarneming (observatie of interview) .

5. De bewerking van de gegevens tot in belastingshoofdgroepen geaggre-

geerde signalen zoal-s in dit instrument plaatsvindt, moet worden ont-
raden, omdat bijgevolg te veel specifi-eke signalen met een eigen be-

lang onopgemerkt kunnen blijven.
Op gestandaardiseerde wijze verkregen gegevens van faktoren in werk

en werkomstandigheden, waarvan nonnen voor somatische schade bekend

zL1n, kunnen we1 afzonderlijk per faktor tot zinvolle beelden worden

samengesteld over (stabiele) deelsystemen (zoal-s het inkaartbrengen

van lawaaizönes in een afdeling of bedrijf) mits men de procedure

c.
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voor het verzërmelen van d.e gegevens streng bewaakt.

Gegeven het zeer beperkte toepassingsgebied van het 'betasting - be-

lastbaarheidsmodel' als meetmodel moet men de zin van de keuze van

dit rmodel' als algemene grondslag voor het Groepsergogram in twij-
fel trekken.

P.M. De interventie als uiteindelijk doel, is niet apart geanalyseerd

en uitgewerkt. IIet blijven bestaan van riskante werk en werkqnstandig-
heden kan enerzijds optreden door onbekendheid met het vóórkomen eL\ran,

maar anderzijds, indien wel bekend, d.oor onvolkomenheid in de daarna te
volgen werkwijze (nader onderzoek, suggesties voor alternatieven, in-
grijpen in het bedrijfsgebeuren).
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AANZET VOOR ALTERNATTEVE BENADERING

De NlPG-werkgroep zou de volgende stapsgewijze uitwerking wi-llen voor-

stellen, rekening houdend met voorwaarden van routj-nematigheid en effi-
ciency. Elke bedrijfsgezondheidsdienst zal, afhankelijk van zijn prak-
tische mogelijkheden, kunnen komen tot een optimaal pakket.

De uitwerking vindt plaats voor elk der beoogde doelen afzonderlijk (zíe

doel-stellingen A, B en C in hoofdstuk 1 en 5).

6.t Signaleringsdoel

Het voorstel is om di-t doel uit te werken in een enge en een brede bena-

deringswi jze van gezondheidszorg.

6.t .t Enge benaderingswijze

Gedacht wordt aan een beoordeling van een beperkt aantal faktoren in
werk en werkomstandigheden, waarvan de inwerking op de somatiek (eviden-

te gezondheidsschade) t.a.v. de meeste mensen vaststaat. Deze faktoren
zijn in essentie in het Groepsergogram aanwezig:, zí) zullen nader tot
een geschikt waarnemingsinstrument moeten worden uitgewerkt (faktoren

als werkhoudingen en bewegi-nglen, lawaaÍ, klimaatomstandigheden, toxische

stoffen. straling, trillingen en veiligheidsaspekten komen onzes inziens
voor deze benadering in aanmerking). Wij achten het juist dat deze bena-

dering in de gezondheidspreventie tot een minimum-basispakket zou moeten

behoren.

6 - L.2 Brede benaderingswijze

Behalve het basispakket dat zich richt op evidente gezondheidsschade,

zou men zich kunnen richten op faktoren in werk en werkomstandigheden

die inwerken op ervaren gezondheid en welbevinden van individuen (klach-

ten, hinder).
Er ziln verschillende instrumenten welke elementen bevatten die in deze

benaderingswijze mogelijk zijn in te passen. Ook in het MODEL zijn enige

instrumenten aanwezig, zoals stressvragen, vragen over ervaren spannin-

gen en satisfaktie, die bedoeld zí)n gezondheid in relatie tot het werk

te bestuderen. Overigens vinden we deze instrumenten niet in het GE maar

in het LGP terug. Deze worden in dat verband beoordeeld. Een en ander

zou voor het MODEL nader moeten worden uitgewerkt.
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Voor bijzondere omstandigheden kan worden oven^rogen faktoren in werk en

werkomstandigheden met bekende inwerking op het welzijn van mensen door

een deskundige te laten beoordelen. Hiervoor zouden welzijnsmaatstaven

uit de ergonomie basis voor beoordeling moeten zí1n.
Gedacht wordt aan:

- taalbarrières bij een grote groep werknemers in de te bestuderen
populatie in bedrijf of organisatie

- het beoordelen van plannen, blauwdrukken, proefopstellingen t.b.v.
ver- of nieuwbouw op gezondheidskundige aspekten in brede zin; ergo-
nomische checklists bieden hiervoor aangrijpingspunten (gezondheids-

aspekten) .

N.B. In sterk specialistische of in grote bedrijven zijn veelal speciale
funktionarissen belast met veiligheidsaspekten. Bij een BGD kunnen ook

bedrijven of vestigingen zijn aangesloten waar het behartigen van vei-
ligheidsaspekten slechts is ondergebracht in de taak van de leiding.
Overwogen moet worden welke veiligheidsaspekten door een deskundige uit
de BGD moeten \^Iorden beoordeeld en welke in een minimum-pakket moeten

hrorden opgenomen.

6.2 Plaatsingsdoel

Naast het beoordelen van gezondheidsaspekten van de mens wordt beoogd de

gezondheidsaspekten van werk en werksituatie zo goed mogelijk systema-

tisch in kaart te brengen.

Voor plaatsingsdoeleinden zijn verschillende instrumenten bekend die aan

een of beide aspekten aandacht besteden: o.a. Medische Arbeidsgrafiek
(Genderen Stort, 1977); Medische Analyse van Taken (Bolijn , 1976); Pro-
fessiogrammen (Bouwnijverheid, 1976); Analyse des Conditions du Travail
(GuéIaud., 1975) ; Modell eines werksàrztlichen Informationssystems
(F. Eggelink a E. !Íende, Hannover, t973) .

Voor praktisch gebruik voor een grote groep BGD-en zou moeten worden on-

derzocht of deze instrumenten eventueel hiervoor te gebruiken zí1rr.
Men kan hierbij uitgaan van veel voorkomende tlpen van gereduceerde,

gezondheidskundige kapaciteit, of sterke signalen van onaangepastzijn

van mens en werk. Dit laatste als aan de werkwijze niet is in te grijpen.
Het is een eis dat plaatsingsinstrumenten, die eenmaal in gebruik zijn
genomen, bij herhaling worden geëvalueerd.
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6.3 onderzoeksdoel

ïn het kader van het Groepsergogrcrm alleen wordt hier niet nader inge-
gaan op het onderzoeksdoel en ook niet op het verzamelen van kenmerkende

werk- of taaktechnj-sche gegevens. Hierover is meer te zeggen a1s het

MODEL als geheel aan de orde is.
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1. TNLEÏDING

1. 1 De opdracht

ïn de interimfase zijn de volgende drie vragen aan de orde:

1) welke elementen uit het tot nu toe ontwikkelde instrumentarium zijn
bruikbaar voor routinematig onderzoek

2) welke aanvullingen zijn nodig om te voorzien in eventuele leemten

in het Mode1

3) welk deel van het onderzoekpakket binnen een BGD is uitvoerbaar bij
grote aantallen werknemers.

L.2 De rapporten omtrent het LGP

Het voorgestelde instrumentarium bevat de volgende vier delen:

- een vragenlijst met diagnostische vragen = Vragenlijst Gezondheids-

toestand

- een vragenlijst met stress-vràg€n = VOEG-lijst

- biometrie

- een vragenlijst met werkvragen = Ervaren spannÍngen en satisfaktie.

De deelinstn:menten worden in de volgende rapporten behandeld:

Een longitudinaal gezondheidsprofiel; verslag van werkgroep 5 in het
NIBGZi W.J.A. van den Heuvel, L975

Instrumenten voor fase 2 van het MBGZ. Nijmegen, 19'76

Het bedrijfsgezondheidskundig spreekuur; verslag van de werkgroep

'spreekuuï'; H.R. Beukers e.a., 1975

Ervaren spanningen in het werk en satisfaktie; verslag van een 2e pilot-
studie en voorstel tot instrument voor het MBGZ; !Í.J.A. van den

Heuvel, 1976b

Diagnostische vragen gn biometrie, verslag van een pilotstudie in het
kader van MBGZ; W.J.A. van den Heuvel, 1976a

In deze nota zal naar deze rapporten worden verwezen via het onder-

streepte deel van de titel.
De inhoud van deze rapporten wordt nader aangeduid in Bijlage VI.a.
Om onduidetijkheid te voorkomen zij hier echter het volgende vermeld

over de verbinding tussen een aantal rapporten.
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Het rapport "Een Longitudinaal Gezondheidsprofiel"
vier deelinstrumenten, te weten:

Bijr. Vr - 4

vermel-dt drie van de

- diagnostische vïagen (= Vragientijst Gezondheidstoestand)

- vragenlijst met stress-vragen (VOEG)

- biometrie
en dus niet de werkvragen (= Ervaren spanningen en satisfaktie).
Ook de kaart APO-LGP 76 uit het rapport "Instrumenten voor fase 2" maakt

niet duidelijk of de werkvragen deel uitmaken van het LGP. De nieuwere

versie van de kaart APO-LGP 77 bevat deze wel. Mede op grond van het
rapport "Hoe werkt het MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG in tíest-Brabant
anno t977" van de Stichting Bedrijfsgezondheidszorg West-Brabant (Jen-

niskens, t977) blijkt dat de werkvragen wel deel uitmaken van het LGP.

Dit rapport op zich is hier echter niet aan de orde.

1.3 De opbouw van deze nota

Deze nota is als volgt opgebouwd.

In hoofdstuk 2 wordt een inventarisatie gemaakt van de doelstellingen
die aan het I,GP ten grondslag liggen.
In hoofdstuk 3 vindt een beschouwing plaats over de uitgangspunten die
in de doelstellingen tot uiting komen en waaraan het ontworpen instru-
mentarium vervolgens wordt getoetst. Een van deze uitgangspunten is al-
gemeen methodologisch van aard. De toetsing van de instrumentontwikke-
ling aan dit uitgangspunt vindt plaats in hoofdstuk 4.

De overige uitqangspunten uit hoofdstuk 3 worden in hoofdstuk 5 met de

inhoud van het instn:nentarium in verband gebracht.

Hoofdstuk 6 geeft de samengevatte konklusies en hoofdstuk 7 een aanzet

tot alternatieven.



/

-91 -

2. DE DOELSTELLINGEN VAN HET LGP

De doelstellingen van het LGP zijn geformuleerd op p.

Een Longitudinaal Gezondheidsprofiel. VJe citeren deze

Bijr. vr - 5

2 van het rapport
pagina in zijn

geheel:

"Een periodiek onderzoek in het kader van het Model Bedrijfsgezond-

heidszorg heeft als doel een inzicht te krijgen in de belastbaarheid

val de man. Niet zijn belastbaarheid gegeven een speciale belasting
(gericht periodiek onderzoek) maar een algemeen inzicht in zijn ge-

zondheid in de meest ruime zín. Deze belastbaarheid is geen eenvou-

dig gegeven, maar dient in het kader van de levensloop van het indi-
vj-du (biologisch en psychologisch) gezien te worden. VeranderJ-ngen

over tijd kunnen een belangrijkere indikatie zijn voor bedreigde

belastbaarheid dan eenmalige hoge of lage skores bij bepaalde metin-
gen. Dit heeft tot gevolg, dat de kern van het longitudinaal gezond-

heidsprofiel tevens aan andere instrumenten ten grrondslag ligt zoals

de aanname-keuring, het spreekuur en exit-onderzoek.
Deze belastbaarheid van het individu kan op verschillende manieren

worden vastgesteld. Er kan sprake zijn van een door het individu
niet onderkende verminderde belastbaarheid, zoals deze tot uiting
kan komen in biometrische gegevens (bijv. longfunktie). Het indivi-
du kan ook zijn werksituatie aIs sterk belastend ervaren (bijv. aan*

wezigheid van stress).
Het longitudinaal gezondheidsprofiel omvat tenminste drie delen, te
weten:

- diagnostische vragen

- biometrie

- stress-vragen.
Deze kombinatie van gegevens is gebaseerd op een drietal gedachten:

1. het zoeken naar maten, die inzicht geven in verandering in ge-

zondheid/welbevinden/funktioneren van de werknemer over langere

periodes (stress-vragen en biometrie)
2. het opsporen van vroegslmptomen van ziekte (screening) (biometrie

en diagnosÈische vragen)

3. het opsporen van aanwezige pathologie en daaruit volgende indi-
viduele begeleiding (diagnostische vragen) .

Daarnaast kan nog overwogen worden om beleving van de werksituatie
in het longitudinaal gezondheidsprofiel mee te nemen. In de tweede

fase van het model bedrijfsgezondheidszorg zal via empirische bevin-
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dingen de wenselijkheid hiervan aangegeven kunnen vrorden."

Met deze formuleringen hebben wij een aantal problemen:

. De begrippen belastbaarheid en gezondheid worden als synoniemen ge-

bruikt. Dit lijkt ons niet toelaatJcaar tenzij dj-t na een duidelijke
analyse wel het geval blijkt te zijn. Een dergelijke analyse ont-
breekt evenwel.

. Het LGP wordt de grondslag van o.a. de aanname-keuring genoemd. Dit
Iijkt niet raadzaaÍflt zoals in paragraaf 4.1 ter sprake zal komen.

. In de drie sub-doelstellingen wordt aangeduid met welke instrumenten

welk doel bereikt moet worden.

Dit gebeurt niet konsistent, want bijv. op p. 11 van het rapport LGP

wordt gesteld dat de stress-vragen uit de VOEG-1ijst in staat stel-
len "dreigende ongezondheid op te sporen". Dit is het opsporen van

vroegsymptomen, hoewel de VOEG-lijst niet onder de tweede sub-doel-
stelling is genoemd.

De formulering van de eerste suh-doelstelling doet ve::noeden dat
hierin het kennisvermeerderend onderzoek voorop staat. Voor de bele-
ving van de werksituatie wordt dit doel aan het einde van het citaat
expliciet genoemd.

De overige sub-doelstellingen 2 en 3 richten zich op een routine-
matige toepassing van de bijbehorende instrumenten ten behoeve van

diagnsotiek en screening. Toch lijkt het erop of de instrumenten in
het rapport Instrumenten voor fase 2 van het MBGZ als 'bedrijfsklaar'
worden gepresenteerd.

. Verder zou men uj-t hetgeen geschreven staat onder het hoofd "Di-agnos-

tiek" (LGP-rapport, p. 4) kunnen opmaken dat dit het hoofdbestand-

deel van het LGP vormt.

De vraag komt dan ook op hoe diagnostiek en screening zich tot eI-
kaar verhouden om in overeenstemming te zijn met de drie bovenver-

melde doelstellingen.

Afgezien van de boven gesignaleerde problemen menen wij dat de doelstel-
Iingen op zich wel passen in het kader van de algemene doe1stelling, zoals

die werd geformuleerd in de beleidsnota van de NVAB (1974) en die ook a1s

uitgangspunt is gekozen door de gebruikersgroep.

Hierin werd de taak van de bedrijfsarts omschreven als het beoordelen en

beschermen van de gezondheid van allen die beroepsarbeid verrichten,
voor zover het problemen in de relatie mens-beroepsarbeid betreft.
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Subkonklusie

De genoemde doelstellingen zijn veelomvattend. Ze zi)n gericht op ge

volgende elementen:

- routinematige toepassing binnen een BGD en op kennisvermeerderend

onderzoek

- het verkrijgen van longitudinaal inzicht in belastbaarheid/gezond-

heid/welbevinden

- diagnostiek en screening.

De verschillende instrunenten worden niet duidetijk met de verschillende
sub-doelstellingen in verband gebracht, en voor zover dat wel gebeurt

niet altijd konsistent. De begrippen belastbaarheid en gezondheid worden

op onverínelde grondslagen aan elkaar gelijkgesteld.
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3. UITGANGSPUNTEN BIJ DE BEOORDELING VAN DE INSTRUMENTEN

3.1 ë:9"*"." *"th"d"I"git

De uitgangspunten waarop de instrumenten beoordeeld worden, hebben we

ontleend aan de doelstellingen, die in hoofdstuk 2 besproken zijn.
Daarnaast zijn algemeen methodologische maatstaven gehanteerd, en wor-
den de ethiek en de problematiek rond de interventie in de beschouwingen

betrokken.

3.2 Toepassing versus kennisvermeerdering

De vraag of de instrumenten geschikt zijn voor routinematige toepassing
in een BGD of voor kennisvermeerderend onderzoek, is een van de hoofd-
vragen van de interimfase, maar werd ook gesteld in fase 1 zoals in
hoofdstuk 2 werd vermeld.

In het algemeen kan gezegd worden, dat routinematÍge toepassÍng hoge ei-
sen stelt aan de methodologische en theoretische basis van een instru-
ment en dat de kans op suksesvolle interventie aanwezig moet zijn (dit
laatste punt is door ons toegevoegd, zie paragraaf 3.6 van deze diskus-
sienota) .

3.3 Longitudinaliteit en periodicitej-t

Men wil op grond van herhaalde metingen een longitudinaal inzicht krij-
gen in (bepaalde facetten van) de gezondheidstoestand van de te onder-
zoeken personen. Daarbij moet als eerste eis gesteld worden dat de qeme-

ten vari-aties ook inderdaad variaties in de gezondhej_dstoestand (of aI-
thans bepaalde facetten daarvan) weerspiegelen.

Toegespitst op de biometrie moet men stellen dat er twee hoofdproblemen

zijn bij bepaling van biologische variabelen: de intra- en interindivi-
duele variatie, waarvan vaak nog te weinig bekend is.
Meestal vindt men een min of meer nollnale verdeling van de waarden bin-
nen een groep, waarbij vele andere faktoren en hun invloed bekend moeten

zijn om uit te maken of een bepaalde waarde met enige mate van waarschj-jn-
Iijkheid als te hoog dan we1 hoog-normaal te bestempelen is (inter-indi-
vidueel). Vaak vindt men bij herhaalde meting bij hetzelfde individu (na

een afwijkende waarde) een meer tot het gemiddelde naderende waarde (re-
gression-towards-the-mean). Te weinig is bekend over individuele normaal-
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waarden, circadiane en andere biologische ritmen (intra-individueel) .

Dit alles wordt nog gekompliceerd door inter- en intra-waarnemer, en

inter- en intra-laboratorium-variaties (de bereikte standaardisatie-

graad) .

Uiteraard zijn er ook afwijkende bevindingen, die door iedereen als af-

wijkend erkend worden (een bloeddruk van 240/L50 of een gebroken been

bijv.). Over het algemeen echter betekent het bovenstaande dat voor rou-

tinematig gebruik van biometrische bepalingen de kennis omtrent de vari-

aties binnen een individu over de tijd en tussen de individuen groot

moet zijn. Bovendien moet de invloed van allerlei faktoren, op die vari-
aties althans, enigermate opgehelderd zL1n. Gesteld moet worden dat deze

problemen ten aanzien van vele kenmerken van gezondheid en welbevinden

niet zijn opgelost.
In diagnostische situaties kan men vaak volstaan met metingen die niet
aan de hoogste eisen voldoen mits men in de gelegenheid is bepaalde

klachten en meetresultaten aan elkaar en aan bijzondere werkomstandig-

heden (bijv. bij toxikologische problemen) te relateren. Op deze manier

is toch een zinnige interpretatie mogelijk.

Het is echter niet toegestaan deze gegevens, die een specifiek doel dien-

den, achteraf te gebruiken om konklusies te trekken over ontwikkelingen

in de gezondheid van de desbetreffende individuen over de tijd.
Uit hetgeen hierboven gtesteld is zal duidelijk zijn, dat over de perio-

diciteit van bepaalde metingen als regel weinig zinnigs te zeggen valt:

ieder voorstel voor een bepaalde regelmaat moet voorlopig als volstrekt

willekeurig beschouwd worden.

Subkonklusie

Een eenduidige interpretatie van een bepaald meetresultaat is vaak

onmogelijk, tenzij men de grens erg hoog legt (maar dan moet men re-
kening houden met vele fout-negatieve uitslagen).
Een betere interpretatie zou mogelijk zijn, a1s men er meerdere vari-
abelen bij betrekt en een model ontwikkelt waarin de kansen geschat

kunnen worden op juiste of onjuiste klassifikatie van de meetresul-

taten (maar deze modelontwikkeling en -toetsing is nog in een experi-
mentele fase).
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3.4 Screening versus diagnostiek

Een steeds terugkerend misverstand is het min of meer gelijkstellen,

althans niet voldoende onderscheiden van enerzijds een screeningssitua-

tie en anderzijds een diagnostische situatie.
Het eerste is een aktiviteit van een zorgverlenende instantie die ten

doel heeft individuen of groepen 'at risk' (of met verhoogd risiko) te
onderscheiden van individuen of groepen zonder (of met aanvaardbaar

klein geacht) risiko.
Het laatste, diagnostiek, is iets dat toegepast wordt op mensen die met

klachten naar de zorgverlenende instantie komen (dus zelf aI een beslis-
sing genomen hebben dat er iets met hen niet in orde is) of die ziekte-
gedrag of hulpzoekend gedrag vertonen, etc.
In een diagnostische situatie moet voor zover relevant alles gevraagd

en bepaald worden om de diagnostiek zo goed mogelijk te onderbouwen,

want dat is de opdracht van de kliënt-hulpvrager.
Het is nog geen uitgemaakte zaak of men bij screening méér mag doen dan

enkele globale vragen stellen over wat iemand n.b.t. zíjn gezondheid er-
vaart, of méér dan enkele beperkte en scherp gedefinieerde biometrische

bepalingen waarvan de betekenis voor de gezondheid zeer duidelijk vast-
staat. Deze betekenis moet worden afgewogen tegen de hinder die de kliënt
ervan ondervindt (bijv. onaangenaam onderzoek, gezondheidsrisiko, in-
breuk op privacy, mogelijk misbruik van gegrevens), tegen de eventuele

onrust en angst die kan worden opgeroepen, tegen kosten, tegen gevolgen

voor het zorgverlenende apparaat, enzovoort.

Subkonklusie

Het is van groot belang het onderscheid tussen screening en diagnostiek

te onderkennen gezien de invloed dit dit heeft op de keuze van en de

eisen te stellen aan een instrument.

3.5 Individuele versus groeps-signalering

De gegevens die men met het instn:mentenpakket van het I,GP verzamelt vor-
men de basis voor zol^IeI individuele a1s voor qroeps-signalering.

Hierbij kan het volgende opgemerkt worden:

In de eerst plaats moet men zich afvragen of het aggregeren van indivi-
duele gegevens tot een groepskenmerk in alle gevallen verantwoord en

zinvol is.
Dit zal mede afhangen van de sarnenstellinqr van de groep, voor zover deze
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aI definieerbaar is.
In de tweede plaats moet het probleem van de hoogte van de kritische
grens, waarboven men ingrJ-jpen noodzakelijk acht, opgelost worden. Deze

hoogte zal mede afhangen van de konsekwenties die ingrijpen kan hebben.

3.6 De biidragen aan interventie en de ethiek van het on-

derzoek

In de rapporten komt slechts incidenteel een verwi)zLng voor naar de

ethiek bij het gebruik van de instrumenten. Hoe de kansen op suksesvol-

le interventie door het instn:mentarium beinvloed worden, komt niet ter

sprake. Evenmj-n wordt de veronderstelling geëxpliciteerd, dat vroege

diagnostiek gevolgd door interventie het natuurlijk beloop van allerlei
ziekten gunstig kan beinvloeden. Naar onze mening moet men zich reali-
seren dat dit een hypothese is, die bij ta1 van chronische aandoeningen

nog bepaald niet geverifieerd is. Een systematische behandeling van
rrichtlijnen' m.b.t. de introduktie van het onderzoek, de verzameling,

verwerking en opslag van gelJevens over de gezondheid en het welbevinden

van werknemeïs, en t.a.v. de rapportage (wat, aan wie en in welke vofii?)

met betrekking tot beide punten ontbreekt. fn dit verband is bijvoor-
beeld ook de vraag naar de relatie met de kliënt en de opdrachtgever

van belang. In het rapport van de werkgroep tspreekuurr wordt deze zaak

wel aan de orde gesteld, maar een standpunt wordt niet ingenomen (Beu-

kers, 1975, p. 5 en 12).

Subkonklusie

De problematiek rond routineroatige toepassing/kennisvermeerderend

onderzoek, longitudinaliteit, periodiciteit, screening/diagnostiek,

individuele/groeps-signalering, interventie en ethiek komt in de

rapporten uit de eerste fase nauwelijks aan de orde.

Op grond van deze problematiek kan men zich afvragen of het haalbaar

is om dit alles in één instrument te verwerken.
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4. ALGEMEEN IVIETHODOLOGISCHE BEOORDELTNG VAN DE

I NST RUM ENTONTVí I KKE L I NG

4.t De relatie tussen en de keuze van de instrumenten

Een van de doeleinden van het LGP is om de gegevens die men errnee ver-
zamelt te koptrrclen aan die van het groepsergogram. In de onderhavige

rapporten wordt niet uiteengezet hoe deze koppeling zou moeten geschie-

den.

Verder wordt de onderlinge relatie tussen de diagmostische vra§ren, stress-
vragten, werkvragen en de biometrie niet behandeld. De overwegingen die

bij het totstandkomen van de instrumenten een ro1 hebben gespeeld, worden

soms niet of slechts zeer sr:mmier vreergegeven. In sommige gevallen wendt

men zich tot een theoretische beschouwing. Sms dient een plausjJcele prak-
tijkredenering als basis, andere keren beroept men zich op wat uitgebrei-
dere theorieën, die een zekere aanvaarding of bekendheid hebben gekregen

(bijv. Maslow's psychologische behoeften-theorie). Een en ander maakt een

beoordeling zeer noeilijk.
Het LGP wordt door de samenstellers ook gezien als instrument voor de aan-

name-keuringr, hetgeen dan de eerste longitudinaal bruikbare info:matie zou

opleveren.

Naar onze mening zou een zodanig gebruik van gegevens, tijdens een specia-
le (selektie) situatie verkregen, ernstige vertekening kunnen geven; dit
dient dan ook ontraden te worden.

Overigens zal de hele problematiek rond de aanstellingskeuring hier niet
verder aan de orde komen.

4.2 De pilotstudies t.b.v. de instrumentontwj-kkeling

4 - 2 - | !9!-etgerzgeE-reer-9:-rele!19-!s:s9t-q9-Y9E-9:1u:!-el-Ég-9reglg::
!r:gEs-yregel

In het verslag Een Longitudinaal Gezondheidsprofiel wordt een prototype

van de Vragenlijst Gezondheidstoestand, voor zover er overlap bestaat,
vergeleken met de VOEG-lijst.
De 28 stress-vragen in beide lijsten komen vrijwel letterlijk overeen.

Ze zouden "een maat voor niet-oorzaak specifieke funktionele belasting"
moeten indiceren.
De antwoorden uit een pilotonderzoek op d.eze 28 vragen worden vergeleken
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met die uit een onderzoek van Dirken. Men komt dan tot de konklusie dat

"de uitkomsten overeenkomen met de bevindingen van Dirken, met uitzonde-
ring van de dimensionalitiet in de VOEG". Vervolgens wordt door de samen-

stellers gekonkludeerd dat de gehele VOEG voor de tweede fase van het

MODEl-onderzoek moet worden opgenomen. Men vindt uitgebreide validering
van deze vragenlijst nodig gezien de mogelijke diagnostische waarde die
het instn:nrent bij verdere replikaties zou kunnen hebben.

Het onderzoek voldoet niet aan de zorgvuldigheid die voor een dergelijke
vergelijking noodzakelijk is te achten. Ter toelichting de volgende op-

merkingen. De gegevens zijn verzameld op grond van verschillende theore-
tische uitgangspunten, nl. enerzijds vanuit een medisch diagnostische ach-

tergrond, die verder niet wordt uiteengezet, en anderzijds vanuit Dirken's
theorie over psychobiologische stress. Daarnaast is het onderzoekmateriaal

via twee verschillende manieren van dataverzameling bijeengebracht; in het

ene geval is een vragenlijst gebruikt als hulpmiddel bij de anarnnese, en

in het andere geval als middel om uitspraken te kunnen doen over mensen op

grond van hun testgedrag (zie ook paragraaf 4.4.1). Verder is gebruik ge-

maakt van gegevens die afkomstig zijn van verschillende onderzoekspopula-

ties, en zijn bij het vergelijken verschillende analysemethoden gehanteerd.

De samenstellers zoeken vooral in deze twee laatste foutenbronnen de oor-
zaak voor eventueel gevonden verschillen tussen de vragenlijstuitkomsten,
maar bij een gevonden overeenkomst wijzen zij niet naar deze mogelijke
bronnen van fouten.

4 - 2 - 2 19! -9r99r399E -reer -{e -'-l 9g lrls -y3! -gr3srg:! } :9L9 -899€ggr99p9r
Een tweede pilotonderzoek in het rapport Diagnostische vragen en biome-

trie had tot doel de indeling van diagnostische vragen in diagnose-hoofd-

groepen aan de empirie te toetsen.
De indeling is afkomstig van een drietal bedrijfsartsen en vras opgenomen

in een prototlpe van de Vragenlijst Gezondheid.stoestand.

Het onderzoek ondersteunt de gekozen indeling niet, terwijl de konklusie

toch is dat men aan de indeling vasthoudt, zonder dat de oorspronkelijke
achtergronden en argumenten bij de beslissing vastgelegd zijn.

4-2-3 !9!-91g9rz-99E-9y9r-Ée-vgrEvreggt-!=--Erverel-leetta-tg-91-:e!r:!38!re).

Het pilotonderzoek m.b.t. de rwerkvragen' in het rapport Ervaren spannin-

gen en satisfaktie had ten doel om empirische steun te vinden voor een
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indeling van de vragien in een aantal kategorieën die werden ontleend aan

Maslow' s behoeftenhiërarchie.
Een voorloper van deze vragenlijst is ontwikkeld in het rapport Bedrijfs-
gezondhei-dkundig spreekuur. Op grond van ges;evens die men heeft verkregen

d.m.v. een onderzoek bij 76 werknemers wordt een indeling gemaakt van de

vragen in een aantal 'aspekten' die op dezelfde manier a1s bij de diagno-

segroepen in de Vragenlijst Gezondheidstoestand de basis moeten vormen

voor signaalprofielen.
De gevolgde onderzoeksopzet en vooral de analyse van de verkregen gege-

vens zijn methodologisch zeer dubieus. In plaats van een op theoretische
gronden van tevoren gemaakte indeling in behoeftenkategorieën te toetsen

aan de resultaten van een empirisch onderzoek, worden in dit verslag de

resultaten van een statistische analyse voorzien van namen die zijn ont-

leend aan Maslowts behoeften-theorie.
De samenhang die men j-n dit onderzoek tussen de vragen heeft aangetroffen

mag niet worden gegeneraliseerd; bij een andere groep van respondenten

za1 welhaast zeker een andere samenhang gevonden worden. De op dit onder-

zoek gebaseerde indeling van de werkvragen kan derhalve niet als algemeen

geldende indeling worden gebruikt.

4-2.4 De biometrie

Er wordt geen pilotonderzoek vermeld dat betrekking heeft op de samenstel-

ling van het pakket biometrische bepalingen, ook niet in het rapport

Diagnostische vragen en biometrie.
In het rapport Instn:.menten voor fase 2 worden de te meten biometrische

gegevens opgesomd, evenals in het rapport Longitudinaal Gezondheidspro-

fiel op p. 10. Op de APo-LGP-kaart komt echter nog een aantal andere

voor, zonder dat de indikaties hiervoor worden toegelicht.

4.3 Het hanteren van de instrumenten

Bijzonder weinig aandacht wordt gesehonken aan de manier waarop de instru-
menten van het LGP moeten worden gehanteerd.

Sporadisch vindt men hier of daar een aanwilzrnq over het tijdstip van en

de omstandigheden bij het gebruik van de vragenlJ-jsten; een gestandaardi-

seerde instruktie voor de afname en verh/erking ontbreekt, de instruktie
aan de respondent m.b.t. het invullen van vragenlijsten verdient verbete-

ring.
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4.4 Over signalen, normen en attendering

4. 4. t 9e_yreggllr_t:lel

In het LGP kunnen twee soorten vragenlijsten worden onderscheiden, elk

met een geheel eigen funktie en geheel andere konsekwenties voor de be-

tekeni-s die men eraan moet toekennen.

Voortgekomen uit de medische praktijk treft men in het LGP anamneselijs-

ten aan die ten doel hebben op min of meer systematische wilze informatie

te verkrijgen die de kliënt zelf kan geven. De betrouwbaarheid van deze

informatie is in hoge mate afhankelijk van het aI of niet de waarheid

spreken van de k1iënt. Het antwoord is telkens per vraag weer van belang

voor eventuele verdere vragen op het gebied waarop de klacht is geuit
(doorvragen). Het gebruik van dit soort vragrenlijsten is specifiek diag-

nostisch. Naast deze anamneselijsten komen in het IGP ook vragenlijsten
voor die meer de vragenlijstmethodiek van de sociale wetenschappen weer-

spiegelen.
Hierbij zijn de vragenlijsten een middel om aan de hand van de manier van

antwoorden op de vragen (testgedrag) zo goed mogelijk iets te kunnen zeg-

gen over bijv. een kerunerk van de persoon of diens toekqnstig gedrag (kri-

terium). Op grond van onderzoek bij een steekproef uit de populatie voor

wie het instrument Iater bedoeld is, wordendevaliditeit en de betrouw-

baarheid geschat. Vaak zal niet het antwoord op één bepaalde vraag zo-

zeer belangrijk zi1n, maar eerder het antwoordpatroon op een hele groep

van (verwante) vragen.

Uit de rapporten blijkt dat aan het I,GP een signaalfunktie wordt toege-

kend. Met deze funktie zijn echter nol:rnen gemoeid, die de grens aandui-

den welke moet zijn overschreden om als gevaar-signaal te gelden.

Vraqenlijst-technisch kan deze nor:rn in de vraag zelf worden ondergebracht,

meestal in bewoordingen als tnogal eenst, tvaakt, rovermatiglr, etc.

Bij anamnese-vragenlijsten is het hier van essentieel belang dat d.eze

gradatie zowel door onderzoeker als door de respondent op dezelfde ma-

nier wordt geinterPreteerd.
In dit geval moet ernstig betwijfeld worden of dit het geval is, gezien

de opmerking van de samenstellers zeLf, die zeggen dat de betekenis van

een dergetijke gradatie niet duidelijk is.

Wel verwachten zij dat bij het beschikbaarkomen van gegevens over een

voldoende aantal individuen of afdelingen enig Ínzicht kan worden ver-

kregen in wat 'normaaf is in industriëIe bedrijven.
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Een signaal voor dreigende gezondheidsschade kan ook verkregen worden

als het patroon van gegevens een zodanige verstoring te zien geeft, dat

men op iets wordt geattendeerd, zonder dat nog een kritische grens is
overschred.en. Niet duidelijk is hoe groot een dergelijke verstoring moet

zijn.

Subkonklusies

Er wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen vragenlijsten voor diag-
nostische en screeningsdoeleinden en de konsekwenties voor de verkregen

gegevens. Onduidelijk is hoe de rkritische grenzen' worden bepaald bij
het signaleren of attenderen op dreigende gezondheidsschade.

Daar waar de overschrijdingsnorm wordt bepaald door een bepaalde sm-
skore, wordt niet duidelijk gemaakt, waarom bij deze somskore de gevaar-

grens wordt overschreden.

4.4.2 De biometrie

Wat betreft de bionetrie wordt geen aandacht besteed aan de problemen van

de intra- en interindividuele variaties, standaardisatiegraad enzovoorts

(zoals genoemd in par. 3.3). Men dient zich te realiseren dat het aI of
niet toepassen van een bepaalde meting afhangt van de mate waarin men

voor deze problemen een oplossing heeft gevonden.

4.5 De signaalprofielen

Door middel van signaalprofielen wil men zicht zien te krijgen op de diag-

nosegroepen of werkaspekten waar zi-ch tekenen van dreigende gezondheids-

schade voordoen. Per individu en ook per afdeling wordt een profiel ver-
kregen door op de onderscheiden aspekten een zgn. tsignaal-percentaget

te berekenen.

De individuele skore wordt hierbij volledig bepaald door het aantal vra-
gen dat iemandopeen bepaalde kategorie positief beantwoordt. Bestaat de

kategorie uít vier vragren, en beantwoordt hij er twee met tja', dan is
zijn skore 508. In het geval dat de kategorie maar uit één vraag bestaat

is zijn skore öf 1008 of 0%.

Een groeps- of afdelingsskore wordt echter bepaald door twee parameters,

nl. het aantal vragen per kategorie en het aantal respondenten dat een of
meer vragen met 'jat beantwoordt.

In het geval dat een kategorie uit slechts één vraag bestaat, wordt de
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groepssl<ore dus uitsluitend bepaald door het relatieve aantal responden-

ten.
Het gevaar bestaat dat door deze berekeningswijze en het weergeven in
percentages uit het oog verloren wordt, dat het afdelingsprofiel en het

individuele profiel niet met elkaar vergelijkbaar zLjn. Vergelijken tus-
sen de diagnosegroepen of de werkaspekten is eveneens een moeilijke zaak,

omd.at niet bekend is in hoeverre een skore op de ene kategorie eenzelfde

waarde moet worden toegekend als een even hoge skore op een andere kate-
gorie. Alleen indien wordt aangenomen dat de beide skcres iets gezamen-

lijks representeren, bijv. de mate van schadelijkheid voor het bedrijf,
dan zal men de bijdragen van elke kategorie tot die dimensie moeten zien

vast te stellen, en dan is vergtelijkbaarheid wel mogelijk.

Sulckonklusie

Het maken van profielen op de in het rapport voorgestelde manier moet

worden ontraden.
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5. BEOORDELING VAN DE INHOUD VAN DE INSTRUMENTEN

5.1 De VOEG- lij st

De theoïetische achtergrond van de VOEG-lijst wordt zeer beknopt weerge-

geven. Daarbij citeert men Dirken's eigen definitie van stress (hoewel

niet letterlijk) als: "de mate r^raarin energie en aandacht wordt onttrok-
ken aan extern-gerichte gedragingen en de mate waarin deze energie en

aandacht wordt aangewend ten bate van de integriteit van het ik". Het

gedragsaspekt is door Dirken in de VOEG echter niet uitgewerkt; vragen

over gedrag komen nanelijk niet in de lijst voor.
Zelf hebben de samenstellers van de rapporten daar ook hun bedenkingen te-
gen (LGP-rapport, p. 9). Zí) zíen de VOEG liever a1s een maat die in staat
is om rdreigende ongezondheidr op te sporen, een maat voor tniet-oorzaak-

specifieke funktionele belastingr. Daarbij wordt verzuimd in te gaan op

de begrippen stress, dreigende ongezondheid en ni-et-oorzaak-specifieke
funktionele belastinq. Dit is echter geenszins overbodi-g cmdat deze be-
grippen op zich niet helder zijn.
N.a.v. het vergelijkend onderzoek tussen de VOEG en de dlagnostische
vragenlijst konkluderen de samenstellers van het LGP-rapport dat het de

voorkeur verdient om de volledige VOEG (48 items) te gebruiken. De over-
Iap van 28 items met de diagnosti-sche vragenlijst wordt verder niet be-

kommentarieerd. In de Bredase praktijk wordt het aantal VOEG-items te-
ruggebracht tot 10.

Subkonklusie

De betekenÍs en de funktie van de VOEG voor het I,GP is onduidelijk.

5.2 De d.iagnostische vragen

I{.b.t. de samenstelling van de Vragenlijst Gezondheidstoestand moet wor-

den gekonstateerd dat geen of nauwelijks inzicht is te krijgen in de

overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de selektie van de vragen.

AIs aan de hand van de eisen die bij de beoordeling zijn geformuleerd

bekeken wordt hoe periodieke beantwoording van d.e vragentijst longitu-
dinaal inzicht kan verschaffen in de gezondheidstoestand van de betrok-
kene, moet men stellen dat hierover in feite niets bekend is. !,IiI men

door middel van een diagnostische vragenlijst per orgaansysteem tot
vroege opsporing van ziekten komen dan rijst de vraag of met een derge-
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lijk klein aantal vragen 'per diagnosegroep' de validiteit niet ernstig
in gedrang komt. Vergelijk de C0PIH-vragenlijst voor hart- en vaatziekten

en V.d. Lende's vragenlijst voor CARA, die voor deze twee orgaansystemen

voor diagnostische doeleinden gevalideerd zijn. De moeilijkheden bij een

indeling in diagnosegroepen worden in het rapport "Diagnostische vragen

en biometrie" zeer duidelijk, $/anneer geprobeerd wordt een empirische

fundering voor deze indeling te geven.

Subkonklusie

Van de vragenlijst in deze vo:rn moet men stellen dat er geen longitudi-

nale informatie aan ontleend kan worden en dat de diagnostische waarde

dubieus is.

5.3 De werkvragen

In het rapport "Ervaren spanning in het werk, en satisfaktie" wordt

voortbouwend op het werk van de werkgroep "spreekuur" een vragenlijst

ontwikkeld, die is gebaseerd op de behoeften-hiërarchie van Maslovr. Het

veronderstelde verband tussen werkbeleving en gezondheid vindt naast

verwijzing naar de literatuur nauwelijks enige toelichting; vrijwel aIle

aandacht wordt gericht op het indelen van de vragenlijsÈ in een vijftal

onderscheiden raspektenr. De relatie die deze aspekten zouden hebben met

Maslowrs behoeften-hiërarchie wordt niet nader uiteengezet.

Subkonklusie

De tijst met werkvragen is onvoldoende gevalideerd-

5.4 De biometrie

In paragraaf 4.2.4 werd reeds opgemerkt, dat onder de biometrie in het

LPG niet alleen de in het LPG-rapport vermelde bepalingen moeten

worden begrepen. Het schema dat hiervoor volgens informatie uit Breda

qeld! ligt ten grondslag aan de biometrie op de APo-IGP-kaart-

Basisbicmetrie gewicht, lengte, gewichts-index
bloeddruk
urinebepalingen (alb.red., haen. en sediment)
handdynanometrie + bukafstand

bloed (12 serunwaarden, automatisch bepaald SMA12)
ECG

boven 45 )aar
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op indikatie longfunktie, visus, audiometrie
bloed (haematologie. serumwaarden)
ECG, Rö-thorax
Iichamelijk onderzoek

Van de kriteria voor het aI of niet opnemen van bepaalde metingren in het
bimetrisch pakket is vrijwel uitsluitend de eis van longitudinaliteit
in de rapporten te vinden. Kennelijk hebben echter ook andere kriteria
een rol gespeeld, zoals bijv. het screeningsdoel, maar duidetijk wordt

dit niet.

In hoofdstuk 3 is m.b.t. Iongitudinaliteit een aantal eisen en problemen

gefotmuleerd.. trlanneer r^re in dit licht de verschillende metingen beoorde-

len moeten we konstateren dat eJ-genlijk alleen gewicht, Iengte en onder

bepaalde kondities longfunktie, visusbepaling en audiometrie, inderdaad.

aan de gestelde eisen voldoen. Met de bloeddruk, het ECG en het Rö-thorax-

onderzoek ligt dat aI veel moeilijker, met n€lme vregens de waarnemer-

variatie en ernstige standaardisatieproblemen. Bloed- en urinebepalingen:
op deze punten kunnen wij alleen maar de konklusies onderschrijven zoals

die zijn vermeld op p. 5 van het LGP-rapport "... dat urine-onderzoek
(albumen, reductie, haem. en sediment) van weinig belang is voor scree-
ning, geen longitudinaliteit vertoont en het sediment een zeer lage fre-
kwentie geeft. De bezinking, haematocriet, haemoglobinegehalte, erythro-
cyten en leucocyten in het bloed leveren evenmin longitudinale informa-
tiet'.
tíat betreft handdynamometrie en bukafstand (bedoeld als fitheidsonder-
zoek) kan worden volstaan met op te merken dat onduidelijk is waarom d.it
in het kader van alqemeen periodiek onderzoek zou d.ienen te gebeuren.

Subkonklusie

Ondanks kennelijke bezwaren (ook door

een aantal bionetrische bepalingen ou

ment opgenomen.

de samenstellers onderkend) blijft
onduidelijke redenen in het instru-
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zijn veelomvattend. Ze richten zj-ch op deDe doelstellingen van het LGP

volgende elementen:

- routinematige toepassing binnen een BGD en kennisvermeerderend on-

derzoek

- het verkrijgen van longitudinaal inzicht in belastbaarheid/gezond-

heid/wetbevinden in geval van routinematige toepassing

- diagnostiek en screening.

De verschillende instrumenten worden niet duidelijk met de verschillende

sub-doelstellingen in verband gebracht, en voor zover dat wel gebeurt,

niet altijd konsistent. Evenmin wordt duidelijk, hoe de koppeling tussen

LGP- en Groepsergogram-gegevens zou moeten geschieden.

Verder komt de probtematiek die samenhangt met toepassing/kennisvellneer-

dering/longitudinalite it/peri odicitiet en screeni-ng,/diagnostiek in de

rapporten uit de eerste fase nauwelijks aan de orde. Dit klemt te meer,

omdat het niet mogelijk lijkt om alle genoemde elementen in één instru-

ment tot hun recht te laten komen.

Bovendien wordt niet gesproken over de eventuele mogelijkheden van in-

terventie ten aanzien van gezondheid en welbevinden, en evenmin over de

ethische kant van het LGP.

Van de twee ontwikkelde vragenlijsten met resp. diagnostische vragen en

werkvragen is de validiteit twijfelachtig, terwijl de betekenis van de

VOEC-lijst voor het LGP niet duidelijk is.

De meeste biometrische bepatingen voldoen niet aan de eisen van een

screening-instrument, hoe!,rel ze in een diagnostische situatie van veel

belang kunnen zí1n.
Uit het bovenstaande valt te konkluderen dat voor algemeen preventief/

periodiek onderzoek met het LGP in feite geen valide en effektief instru-

ment beschikbaar komt, dat zonderneer aan iedere BGD voor gebruik kan

worden aanbevolen.

Aangezien de meeste delen van het LGP geen of twijfelachtig longitudi-

naal inzicht geven, en het overblijvende slechts enkele aspekten van ge-

zondheid en welbevinden omvat, ontvalt eveneens de basisgedachte aan het

longitudinaal gezondheidsprof iel -

Gezien de konklusies ten aanzien van de validiteit van het LGP moet wor-

den gesteld dat op deze manier ook geen transversaal inzicht verwacht

mag \^/orden over de gezondheidstoestand van de onderzochte populatie-

afgezien van de bovenstaande problemen die het LGP-voorstel als zodanig
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oproept, is gesteld dat het LGP a1s instrument voor aanname-keuring geen

dienst kan doen.

Een hoofdprobleem met betrekking tot het LGP is de onmogelijkheÍd de

doelstellingen diagrrostiek en screening in één instrument te vemezen-

l-ijken. Dit geldt evenzeer voor elke poging tot algeneen periodiek on-
derzoek. De wens tot dergeliJk onderzoek kan dan ook beter verlaten
worden.
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1 AANZET TOT ALTERNATIEVEN

Gezien het ontbreken van een geschÍkt instrumentarium voor LGP en AIge-

meen Periodiek Onderzoek, lijkt de meest voor de hand liggende moqelijk-

heid het doen van gericht (al of niet periodiek) onderzoek-

De doelgroepen hiervan kunnen geselekteerd worden op basis van signalen

die afkomstig zijn uit de werkzaanheden van de BGD en met behulp van

andere instrumenten die in het lttBGZ zí3n voorgesteld:

- registratie en analyse van medische konsumptie en verzuim

- bedrÍjfsgezondheidskundig spreekuur

- aktief bedrijfsbezoek door de BGD-funktionarissen

- beoordeling van werk en l^/erkomstandigheden (ergogram) .

Behalve op grond van dergelijke signalen kan gericht onderzoek worden

gedaan op verzoek van de bedrijfsleiding, ondernemingsraad, etc. Verder

moet natuurlijk de verplichting uit hoofde van wettelijke regelingen

niet vergeten worden.

Bij gericht onderzoek dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt

van bestaande of te ontwikkelen instnrmenten, die voldoen aan de eisen

van validiteit en betrouwbaarheid. Een opsommÍng hiervan valt buiten

dit kader. Als voorbeelden zouden de volgende signalen uit een ergogram

met het daarop volgende (gerichte) onderzoek genoemd kunnen worden:

Bij lawaaigevaar zou men een gestandaardiseerde kontinue audiometrie

kunnen uitvoeren; bij extreme milieu-omstandigheden, die bijv. een ver-

hoogde CARA-frekwentie doen vermoeden, zort V.d. Lende's vragenlijst en

longfunktie-onderzoekschema gebruikt kunnen worden; in geval van toxische

invloeden zou men regelmatig leverfunktie-onderzoek kunnen doen, of an-

dere bekende methoden kunnen gebruiken. Naast het doen van gericht onder-

zoek onder bepaalde gesignaleerde groepen, moet het idee van vragenlijst-

onderzoek naar wellcevinden en ervaren gezondheid nader bekeken \^/orden.

Verdere instn:mentenontwikkeling voor dit doel tijkt zeker zinvol.

Eventueel te stellen onderzoeksvragen kunnen beter in het kader van een

bespreking van het MBGZ als geheel aan de orde komen.
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EEN LONGITUDINAAL GEZONDHEIDSPROFIEL ;

verslag van 'werkgroep 5' in het model bedrijfsgezondheidszorg. Rappor-

teur: Dr W.J.A. van den Heuvel.

oktober 1975

Inhoud

gr_lgelggqgllg! bij een longitudinaal gezondheidsprofiel ;

een aantal overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de totstand-
koming van een drietal instrumenten.
De instrumenten zeLf;
diagnostische vragen, stress-vragen (VOEG) en biometrie.

Eel -gl9gr z99Eqy9r:1js ;

waarin een prototype van de Vragenlijst Gezondheidstoestand wordt ver-
geleken met de VOEG-lijst op de gemeenschappetijke vragen in beide
vragenlij sten.

INSTRUMENTEN VOOR FASE 2

van het model bedrijfsgezondheidszorg.
Nijmegen, juli 1976

Zonder begeleidende tekst worden de volgende instrumenten op,gescmd:

I. algemene persoonssJegevens

II. het groepsergogrëun (zonder toelichting of instruktie)
III. stress-vragen (de volledige VOEG-lijst met instruktie)
IV. ervaren spanningen en satisfaktie (de zgn. twerkvragent, met in-

struktie)
V. diagnostische vragen die op de APO-LGP-kaart onder de kop "Vragen-

lijst Gezondheidstoestand" voorkomen (zie ook toelichting hier-
onder)

VI. registratie verzuim en medische konsrrmptie.

Te:]rg!!$g
De diagnostische vragen staan op een tweezijdig gedrukte kaart die tevens
dient om de sJegevens van andere instrumenten beknopt vast te leggen.
Van deze APO-LGP-kaart zijn inmiddels twee versies bekend: een oude ver-
sie van 7976 en een nieuwe van 1977. Beide bevatten de "vragenrijst
Gezondheidstoestand" waarvan een deel door de kliënt zelf moet worden

ingevuld, en een deel bestemd is voor rdoo:rzragenr door een verplegende.
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In de L9"l7-versie zijn de 'diagnostische hoofdgroepen' vervangen door

een andere indeling van de diagnostische vragen, en deze rubricering
heet nu tklachtent. Daarnaast is in deze versie ook de lijst twerkvragen'

onder de naam 'werkbelevingr in de 7 aspekten/kategorieën opgenomen,

zoals deze in het rapport "Ervaren spanning in het werk en satisfaktie"
zijn ingedeeld. Verder bevat de kaart mogelijkheden voor een beknopte

weergiave van de gegevens van de VOEG en de biometrie met de normen er-
bij. In beide versies is een IHZ-skore en een arbej-dsdiagram opgenomen.

HET BEDRIJFSGEZONDHEIDKUNDIG SPREEKUUR;

verslag van de werkgroep 'spreekuur' in het kader van het model bedrijfs-
gezondheidszorg.

Nijmegen, septernlcer 1975

Inhoud

Een uiteelzg!!*g van de vooronderstellingen die bij de ontwikkeling
van een vragenlijst op het spreekuur hebben gegolden, met daarbij een

beknopte weergave van Maslow's behoeften-theorie.
Een onder1gg!:ygl:Iag over het oordeel van bedrijfsartsen over de vra-
genlij stmethode.

Een een verslag over een statistische analyse van de verkregen gegevens

bij een ttoepassingsonderzoekt .

De ontwikketd.e vragenlijst is een voorloper van de vragenlijsÈ met
twerkvragent.

ERVAREN SPANNING IN HET WERK EN SATISFAKTIE;

verslag van een tweede pilotstudie en voorstel tot een instrument voor

het model bedrij fsgezondheidszorg.

Inhoud

Een onderzoeksverslag van een poging om de (inmiddels herziene en gewij-
zigde) vragenlijst met 'werkvragren' in te delen in kategorieën die zijn

ontleend aan Maslow's behoeften-hiërarchie.

Een poging om met behulp van deze 'aspektenr tot een profigl te komen

waarÍn de werkbeleving van de respondent(en) wordt weergegeven (per in-

dividu en per afdeling).
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DIÀGNOSTTSCHE VRAGEN EN BIOMETRÏE;

verslag van een pilotstudie in het kader van het model bedrijfsgezond-
heidszorg. Dr !{.J.A. van den IIeuveI.

Nijmegen, jult 1976

Inhoud

Een onder?gg1§:ygI:1ag over de empirische toetsing van een indeling van

de diagnrostische vragen in'diagnosegroepen' .

Een rgezonilgl9":=gf_lgl:, eèn voorstel om de verkregen gegevens in een

grafisch weer te geven profiel onder te brengen, wat geschikt zou moeten

ziJn voor zowel individuen en voor afdelingen.
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PROJEKT MODEL BEDRTJFSGEZONDHETDSZORG TNTERTMFASE 1971 / t'18

Diskussienota

Bedri j fsgezondheidskundig spreekuur

Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO

Leiden

december 1977
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1. HET RAPPORT''HET BEDRIJFSGEZONDHEIDSKUNDIG SPREEKUUR''

In het rapport "Het bedrijfsgezondheidskundig spreekuur" (Beukers, 1975)

wordt verslag gedaan van de werkzaarnheden van de werkgroep "spreekuur"

in het kader van het Model Bedrijfsgezondheidszorg.
Het rapport geeft eerst een neerslag van enkele beschouwende diskussies

rond de bedrijfsgezondheidszarg en de rol die het MODEL en de bedrijfs-
arts daarin volgens de werkgroep moeten spelen.

Vervolgens wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van een instrument

dat werd ontworpen om systematisch gegevens te verzamelen ten behoeve

van het bedrijfsgezondheidskundig spreekuur.

Tenslotte wordt een pilotstudie beschreven, waarin onderzoek is gedaan

naar het oordeel van vier bedrijfsartsen over de bruikbaarheid van een

vragenlijstmethode op het spreekuur, en hraarin door middel van faktor-
analyse op de verkregen antwoorden de ontwikkelde vragenlijst werd in-
gedeeld in een aantal faktoren, die werden ontleend aan Maslowrs behoef-

ten-theorie.

Subkonklusie

De werkgroep heeft níet- zozeer de aandacht gericht op de inrichting van

het bedrijfsgezondheidskundig spreekuur en het handelen van de bedrijfs-
arts daarin, maar zij heeft zich meer toegelegd op het ontwikkelen van

een vragenlijst, om via deze methode relevante gegevens te verkrijgen
over ondervrerpen die op het spreekuur zelf systematisch aan de orde

dienen te komen.
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2. DE DOELSTELLINGEN VAN DE WERKGROEP

Met het ontwikkelen van een vragenlijst ten behoeve van het bedrijfsge-
zondheidskundig spreekuur had de werkgroep de volgende doelstellingen

1)voor ogen :

- het spreekuurkontakt op een systematische manier meer ruimte te
laten bieden voor informatie die buiten het klassieke medische

model valt
- het stjmuleren van zowel de bezoeker als de bedrijfsarts om de

eventueel somatische aanleiding tot het spreekuurkontakt in een

wijder verband te plaatsen

- het verkrijgen van een didaktisch middel voor zohrel spreekuur-

bezoekers als de bedrijfsarts
- het verkrijgen van de mogelijkheid om systematisch kennis te ver-

werven van het welbevinden vern populaties of subpopulaties

- het verkrijgen van de mogelijkheid om vergelijkend onderzoek te
doen, r^raarna kan worden teruggekoppeld naar de betreffende ar-
beidssituatie.

1) Beukers, t9'75, p. 8.
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3. DE OVERVíEGÏNGEN VAN DE IVERKGROEP SPREEKUUR

De werkgroep heeft zich in haar arbeid niet direkt gezeL tot het ontwik-
kelen van een vragenlijst. maar heeft eerst uiteengezet welke overwe-

gingen zij heeft gehad bij het invoeren van deze methode in het bedrijfs-
gezondheidskundig spreekuur, waarbij een aantal essentiëIe knelpunten

worden onderkend.

De werkgroep maakt in haar rapport dui-delijk dat bij de bedrijfsartsen
behoefte bestaat om eventuele klachten op het spreekuur in een breder

verband te plaatsen dan vanuit een enkel medische invalshoek mogelijk
wordt geacht, en zij denkt een oplossing te kunnen vinden door het in-
voeren van een tsociaal modelr in de bedrijfsgezondheídzorg.
In d.e twee modellen, het medische en het sociale, zouden niet-identieke
gezondheidsbegrippen vigeren; het verschil wordt echter nergens aange-

geven. lrlel stelt de werkgroep dat i-n de gezondheids- en welzijnsopvat-
tingen van de gedragswetenschappen de menselijke zelfbepaling en zelf-
verwerkelijking een belangrijke rol spelen, en dat "ernstige bedreiging

van deze fundamentele behoefte reperkussies zal hebben op de total-e mens

in zijn somato-psycho-sociale eenheid" (Beukers, 1975, p. 3).
Met de begrj-ppen rzelfbepaling' en 'zelfverwerkelijking' wordt o.i. al
een voorzet gegeven voor de keuze van Maslowrs theorie, waarin deze be-

grippen een centrale ro1 spelen.

Bij het samen toepassen van een medisch en een sociaal model zou vol-
gens het rapport (p. 3) de informatie op het spreekuur binnen beide mo-

dellen een nieuwe betekenis krijgen. Niet duidelijk wordt hoe dit ge-

beurt en in welk opzicht.
Veel aandacht besteedt de werkgroep aan de elsen en de voorwaarden waar-

aan moet zijn voldaan, voordat hulpverlening door de bedrijfsarts op

psycho-sociaal gebied mogelijk is. Zij neemt echter zelf geen standpunt

in met betrekking tot de vragen die zij bijvoorbeeld op p. 12 oproept,

maar laat de eigen taakopvatting van de bedrÍjfsarts onverlet: "De (be-

drijfs)arts reduceert de informatie die de bezoeker aan hem bij zich

draagt tot informatie die past in het model dat de arts kwa deskundig-

heid en funktie-opvatting kan hanteren" (p. 4).
Deze funktie-opvatting wordt weer bepaald door "een wisselwerking van

persoonlijke gerichtheid, beroepskodes en opdrachtgevers in de breedste

zln van het woord: de spreekuurbezoekers, de specialisten, de wet op de

bedrijfsgeneeskunde, het management van het bedrijf, etc." (p. 4).
Echter, bij de diskussie over de vertrouwensrel-atie tussen bedrijfsarts
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en spreekuurbezoeker en bij ile vraag wie als kliënt moet worden beschouwd

(p. 5), zí1n blijkbaar dezelfde personen zowel rkliëntr als 'opdracht-
gever'. Een en ander maakt de rol van de bedrijfsarts bijzonder ondui-
delijk.
Het is ook de $rens van de werkgroep zelf dat eerst klaarheid in deze

zaak wordt gebracht, en dat aan de eisen en voormaarden die zij stelt
wordt voldaan, voordat problemen van zelfbepaling en zelfve:*rerkelijking
een adekwate behandeling kunnen krijgen op het bedrijfsgezondheidskundig
spreekuur.

De werkgroep laat zich niet uit over hoe dit moet gebeuren en welke mo-

gelijkheden voor een BGD aanwezig zijn cu hiervoor een oplossing te
zoeken.

Subkonklusie

De werkgroep geeft in haar rapport een aantal overwegingen waarin zij
essentiële knelpunten onderkent bij het bedrijfsgezondheidskundig spreek-

uur.
De rolonduidelijkheid van de bedrijfsarts dient te worden op,geheven voor-
aleer hij systematische invloed kan gaan hebben op de geestelijke gezond-

heidsproblemen van zijn kliënt.
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4. MASLOVíIS THEORIE

De keuze van de begrippen 'zelfbepalingr en rzelfverwerkelijking' a1s

ingang voor een gedragswetenschappelijke benadering in de bedrijfsgezond-
heidszorg wordt gemotiveerd met het belang dat deze begrippen zouden heb-

ben voor de gezondheid en het funktioneren van mensen.

De keuze van Maslowts theorie al-s uitgangspunt voor een vragenlijst ten

behoeve van het bedrijfsgezondheidskundig spreekuur vindt zijn grond in
de "grote verscheidenheid aan informatie omtrent de subjekti-eve beleving

op allerlei niveau omtrent de menselijke grezondheidstoestand" die in het
MODEL kan worden ondergebracht (p. 7).
Een theorie zal echter, naast het aantal verschijnselen dat erin kan wor-

den ondergebracht, voornarnelijk haar waarde ontlenen aan de verbanden die

ermee tussen deze verschijnselen gelegd kunnen worden.

Maslow's theorie veronderstelt nu een aantal zaken die maar zeer ten dele

in de theoretische beschouwingen van de werkgroep worden betrokken, en

verder in de konkreet voorgestelde werkwijze van de bedrijfsarts hele-
maal niet meer aan de orde komen.

Met betrekking tot de relatie gedrag - gezondheid stelt de werkgroep dat

in het door haar voorgestane model ". .. alle soorten menselijke gedrags-

verschijnselen een plaats vinden in een menselijke behoeftenhiërarchie.
Gezondheid wordt daarin dan gedefinieerd in termen van al of niet ade-

kwate behoeftenbevrediging op verschillende niveaus in de hiërarchie"
(p. 7). Dit maakt o.i. een antwoord noodzakelijk op de vraag: Welke zijn
die behoeften vanuit bedrijfsgezondheidskundig oogpunt, en wat is dan

een adekwate vervulting? De beantwoording van deze vragen zoeken de sa-

menstellers van het rapport niet in een verdere theoretische beschouwing,

maar impliciet in het- samenstellen van een vragenlijst over beleving van

de werksituatie.
De konsekwentie van deze werkwijze is dat hoe ruim of hoe eng het begrip

'gezondheid' in het sociale model wordt gedefinieerd, afhangt van het

aantal en de gevarieerdheid van de vragen en de kategorieën in de vra-
qenli- j st.

Subkonklusie

Maslow's theorie wordt voornamelijk gebruikt om er begrippen

aan te ontlenen, die de bedrijfsarts in staat moet stellen om op een

bredere manier het spreekuurgebeuren recht te laten doen aan de proble-

men van zijn kliënt. dan in de klassieke methode mogelijk wordt geacht;
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de door Maslow veronderstelde verbanden blijven buiten beschouwing.

De relatie gedrag - gezondheid wordt door de werkgroep theoretisch niet
uitgewerkt en blijft beperkt tot redeneri-ngen in termen van behoefÈen-

frustraties -
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DE VRAGENLIJST

De manier \^/aarop de aan Maslow ontleende begrippen worden geoperationa-

Iiseerd in een vragenlijst over de beleving van de werksituatie stelt
ons voor enkele problemen.

De werkgroep baseert zích bij de samenstellinq van de vragen op de be-

vindj-ngen van Huizirrgal). Echter, hoe deze bevindj-ngen in de ontwikkel-

de vragenlijst zijn verwerkt, valt ook na het raadplegen van Huizingars

boek niet te achterhalen. De herkonst van de vragen is niet achterhaal-

baar; welke vragen zí1n zel'f bedacht en welke ontleend aan andere lijs-
ten of auteurs?

De groepering van de vragen onder een vijftal 'dimensiest is naar onze

mening nogal willekeurig; een redenering waarom welke vraag onder welke

dimensie valt ontbreekt. In ieder qeval is de indeling niet overal evi-
dent.
Onze indruk is dat bepaalde vragen even goed onder een andere dimensie

geordend kunnen worden.

onder de dimensie 'fysiologische behoeften' is een aantal vragen opge-

nomen over werk en \^rerkomstandigheden, met daarbij de aantekening dat

hier meer indikatoren zijn gebruikt "om diverse belastende faktoren in
kaart te kunnen brengen" (p. 16). Even verder wordt gresproken van "er-
varen belasting". Kennelijk hebben de samenstellers hier het belasting-
belastbaarheid model in gedachten; het is onzes inziens echter zeer de

vraag of het denken in te:men van tbelastbaarheid' zonder meer kan wor-

den toegepast bij vragen over de subjektieve beleving van de spreekuur-

bezoeker.

Buiten de vijf dimensies zijn in de vragenlijst nog drie 'externe' vra-
gen meegenomen, om aIs rkriteriumvariabelent dienst te doen bij verdere

analyse. Het is niet duidelijk wat met 'kriteriumvariabelen' wordt be-

doeld, en welke funktie ze hebben voor de analyse van eventueel verkre-
gen antwoorden op de vragenlijst.
In paragraaf 2.4 wordt de te ontwikkelen vragenlijst een rchecklist' ge-

noemd, \^raarvan nauwkeurige informatie omtrent het exakt invullen onont-

beerlijk is.
In paragraaf 3.1 is er sprake van rdiagnosticerent, en wordt er in de

protokollen van de pilotstudie gesproken van "eerlijk beantwoorden van

Huizinga, G. Maslow's need hierarchy in the work situation. Gro-
ningen, 1970.

1)
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de vragen" en van ttdissimuleren van de kliëntent'.
Het dient echter duidelijk te zijn dat bij het rafchecken van bepaalde

behoeftenpatronenr en het vragen naar hoe een k1iënt zijn werksituatie
beleeft, in vele gevallen de vraag naar een reerlijkr antwoord niet aan

de orde kan zijn.
Met nàme bij vragen naar persoonlijke voorkeuren, of opvattingen over

bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van het werk, etc. is een kontrole op

de rjuistheid' van een antwoord misschien wel nogelijk, maar zinloos,
omdat het hier om de beleving van de kliënt gaat en niet om de feitelij-
ke toedracht.

Subkonklusie

De operationalisering van Maslow's begrippen in een vragenlijst ten be-
hoeve van het bedrijfsgezondheidskundig spreekuur laat bij ons vele vra-
gen open.

Hanteren van een belasting - belastbaarheid model bij vragen naar de sr:b-
jektieve werkbeleving moet worden ontraden.
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6. HET GEBRUIK VAN DE VRAGENLIJST

De werkgroep stelt op p. 15 van haar rapport dat "... het voor ons van

belang is te h/eten in hoeverre er zich bij het individu een bedreiging /
belasting ten aanzien van de diverse behoeften voord.oen". En even ver-
der: "In hoeverre is er bij het individu onvrede (dissatisfaktie) in de

diverse behoeften".
De belangstelling vanuit de bedrijfsgezondheidskunde voor de beleving

van werk en werkomstandigheden van de werknemer dient geen vrijblijven-
de te zLlni er moet o.i. enige garantie aanwezig zijn dat er ook daad-

werkelijk hulp geboden wordt wanneer door een aktieve opsporing, waarbij

het initiatief uitgaat van een BGD, problemen worden gesignaleerd op het
gebied van de arbeidssatisfakti-e. In dit verband i-s het van belang dat

er in het rapport een onderscheid wordt gemaakt tussen kLiënten die a1s

'eigen opdrachtgeverr naar het spreekuur komen, of in opdracht van an-

deren.

Voor beide groepen zouden volgens de werkgroep andere situaties gelden;

bij het sp::eekuurbezoek op eigen initiatief komt de kliënt meestal met.

een klacht of een vraag, bij de kliënt die in opdracht van een ander

komt hoeft dit niet het geval te zijn.
In beide situaties is er echter volgens de samenstellers van het rapport

sprake van signalen voor de aanwezigheid van problemen in de verhouding

individu / arbeidssysteem.

Systematische en eenduidige interpretatie van deze signalen zouden ge-

zondheidskundig inzicht geven in individuele en/of omgevingsproblematiek

(p. 10). In het rapport worden echter nergens suggesties gegeven hoe deze

interpretatie dan dient te gebeuren, of welke akties een BGD moet nemen

op alarmerende signalen. Wel- wordt gesteld dat a1s een bedrijfsarts het

invullen van de vragenli-jst niet ziet als hulpbron en vingerwijzing in
de hulpverleningssituatie, dit invullen misschien nog wel zin kan hebben

voor de konsument, omdat het hem inzicht zou kunnen verschaffen in de

eigen situatie (p. 13).

Wij achten de kans gerj-ng dat een arts zijn kliënt een middel zal aan-

reiken waarin hijzelf niets z:-eL, maar daarnaast betwijfelen wij of het

verkregen inzicht van de kliënt ía zo'n situatie ook de eventueel te

nemen maatregelen tot gevolg kan hebben.

Subkonklusie

Er dienen waarborgen te zijn voor hulpverlening, warneeï een BGD op eigen
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initiatief zich aktief gaat bezighouden met het opsporen van problemen

in de (sociale) arbeidssituatie.
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7. HET PILOTONDERZOEK

De indeling van de vragenlijst in vijf dimensies (paragraaf 1.3, p. 15)

wordt in de volgende paragraaf vervangen door een andere:

"Om de vragenlijst direkt voor de praktische begeleiding door de bedrijfs-

arts bruikbaar te laten zí)n, werden - mede gebaseerd op andere onder-

zoekingen - de volgende vier kategorieën samenqesteld" (p. 16).

Blijkbaar voldoen de dimensies van Maslow's behoeftenhiërarchie niet,

en voert de werkgroep voor de praktische bruikbaarheid op het spreekuur

zelf een nieuwe hypothetische kategorisering in, nog vóórdat een onder-

zoek naar de bruikbaarheid is gedaan.

De 'andere onderzoekingent \nlaarvan wordt gesproken, worden niet nader

genoemd of besproken; ook worden de hypothesen waarop de indeling zou

zijn gebaseerd niet vermeld.

Bepaald lastig vonden wij dat maar zeer moeizaam te achterhalen valt

welke vragen onder welke kategorieën zijn geordend.

Het pilotonderzoek valt uiteen in twee afzonderlijke deelonderzoeken:

een statistisch onderzoek, waarin met behulp van faktoranalyse een empi-

rische toetsing van de vijf dimensies wordt ondernomen, en een onderzoek

waarin het oordeel van vier bedrijfsartsen over de praktische toepasbaar-

heid van de vragenlijstmethode wordt gevraagd.

7.t De beoordelinq op de bruikbaarheid van de vragenlij st-
me thode

De werkgroep heeft gekozen voor een beoordeling door ter zake bevoegde

artsen. Denkbaar hras geweest dat ook het oordeel van de betrokken kliën-

ten rechtstreeks was nagevraagd, i.p.v. zoals nu is gebeurd' via de waar-

neming van de artsen.
In het onderzoek missen wij de vraagstelling in hoeverre de standaardi-

satie, die door het systematisch vralJen via een vragenlijst in het

spreekuur gebracht wordt, de empatische relatie tussen arts en kliënt

heeft bevorderd of gehinderd.

Ook was wellicht de vraag relevant geweest in hoeverre de vragenlijst-

methode indruiste tegen het verwachtingspatroon van de kliënt, en i-n

welke mate dit een positief of negatief effekt heeft gehad op het spreek-

uurgebeuren.

Op de procedure die is gevolgd om de bruikbaarheid van de ontwikkelde

vragenlijst te weten te komen is methodologisch een en ander aan te
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merken.

In de onderzoeksopzet zijn drie van de vier artsen die aan het piloton-
derzoek hun medewerking verleenden dezelfden als degenen die het instru-
ment hebben helpen ontwikkelen. Voor een onderzoek waarin een nieuwe

werkwijze op zijn bruikbaarheid moet worden beoordeeld, is het aan te
bevelen om anderen als beoordelaar in te schakelen dan degTenen die zelf
betrokken zijn geweest bij de totstandkoming, en derhalve op de hoogte

zijn van de theoretische voorondersteltingen.
Er is gebruik gemaakt van twee soorten beoordeling:
Een gloJcale totaal-indruk, die wordt gegeven op de punten waardering
door kliënt, nut van de vragenlijst, de vragen, de kategorieën en alge-
mene ind.ruk; en daarnaast per konsult een beoordeling aan de hand van

drie evaluatj-evragen.

Op solnnige punten spreken de beoordelingen elkaar tegen, waarbij de be-
antwoording van de evaluatievragen per konsult 'negatieverr uitvalt d.an

de globale algemene indruk.
Toch konkludeert de werkgroep tot bruikbaarheid van de methode.

Daarnaast stelt zij: "Het vertrouwen tussen arts en patient werd niet
geschaad en de rolonduidelijkheid niet groter" (p. 22').

Dit is echter een konklusie die volgens ons niet uit de gerapporteerde
protokollen is af te leiden.

7.2 Het statistisch onderzoek van de verkregen antwoorden

Ten aanzien van de vijf dimensies van Maslow's behoeftenhiërarchie stelt
de werkgroep op p. 23: "Nagegaan wordt in hoeverre deze empirisch te
verifiëren zijn". Ook op p. 28 wordt dit nog eens herhaald.
Dit staat in tegenstelling tot vrat gezegd wordt op p. 15: "Het gaat ons

niet om het vastsÈellen van deze behoeften, maar de mate waarin het in-
dividu ze als bedreiqd ervaart".
De faktoranalyse heeft o.i. wel degelijk de funktie om Maslowrs indeling
te toetsen.
De gevonden sarnenhang tussen de vragen komt echter niet zo erg goed met

de veronderstelde vijf dimensies overeen, maar sluit $/eI "naur^/ aan bij
de kategorieën die de bedrijfsarts bij het spreekuur heeft gehanteerd".

Nadat er een verschil was qJevonden tussen de theoretisch veronderstelde
sarnenhang en de empj-risch gevonden clusters, wordt de theoretische inde-
ling ingeruild voor de empirische.
Echter, het in deze pilotstudie aangetroffen verband tussen antwoorden
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op de vragenlijst is zozeer populatie-afhankelijk dat in geen geval de

vier gevonden faktoren kunnen dienen als basj-s voor een diagnostische
kategorisering. Bij de lijst met 'werkvragenr, v'raar deze vragenl."ljst een

voorloper van is, is zoiets inmiddels we1 gebeurd, na een tweede pilot-
onderzoek (zie het rapport: Ervaren spanning in het werk en satisfak-
tie, Van den Heuvel, t976b; en ook: Diskussienota Longitudinaal Gezond-

heidsprofiel, bijlage VI) .

In haar konklusies stelt de werkgroep tot slot dat het werken met een

vragenlijst "... verschillende voordelen biedt boven de rklassieke' me-

thode, zoals betrouwbaarheid, integrale aanpak, vergelijkbaarheid en

bewustwording van een sFmenhang tussen gezondheid en werk (in de meest

brede zin) bij zovrel bedrijfsarts a1s kliënt" (p. 29).

Deze konklusies zijn echter niet op grond van gegevens uit het pilot-
onderzoek te trekkeni naar al deze punten is geen onderzoek gedaan.



I1
- 136 -

Bijl. vrr - 16

8. S LOTBESCHOUW fNG

De werkgroep heeft met het ontwikkelen van een vragenlijst ten behoeve

van het bedrijfsgezondheidskundig spreekuur een aantal verschillende
doelstellingen voor ogen gehad.

Het is echter op grond van het rapport, waarin zij verslag doet over haar

aktiviteiten, slechts voor een deel mogelijk om te bepalen of en in hoe-

verre deze doelstellingen zijn bereikt.
Enkele onzes inziens zeer belangrijke vragen blijven open:

Hoe moet de vragenlijst op het spreekuur worden gebruikt? De instruktie
in bijlage 2 is op dit punt te vaag en te algemeen, en waarschijnlijk
meer specifiek bedoeld voor het rexperimentr.

Hoe moet het vergelijkend onderzoek dat de werkgroep met de verkregen

gegevens wil doen, worden opgezet, welke zaken moeten worden terugge-

koppeld naar de betreffende arbeidssituatie, en hoe moet deze terugkop-
peling plaatsvinden? Sommige doelstellingen zijn wel genoemd, maar \^/or-

den verder in het rapport niet uitgewerkt; zo is bijvoorbeeld niet terug

te vinden hoe de werkgroep de vragenlijst wil gebruiken als didaktisch
hulpmiddel.

Door het systematisch verzamelen van gegevens over de werkbeleving en de

behoeftenervaring van werknemers hoopt de werkgroep kennis te verwerven

van het welbevinden. VloeÍt deze kennis rautomatisch' voort uit de ver-
kregen antwoorden bij routinematig gebruik, of is hiervoor gericht on-

derzoek nodig? Een antwoord op deze vragen zal voor een deel afhangen

van de verschillende situaties waarin de afzonderlijke bedrijfsgezond-
heidskundige diensten hun werkzaamheden verrichten.
Víij willen hierbij echter met nadruk nogi eens wijzen op de opmerkingen

van de werkgroep die zij in haar overwegingen vooraf maakt, en waarmee

wij het volledig eens zijn: er dient voldaan te zijn aan enkele essen-

tiële voorwaarden, vraaronder als voornaamste de eis dat de rolonduide-

Iijkheid van de bedrijfsarts wordt opgeheven.

Dit moge gelden voor elke hulpverlener Ín het gehele gebied van het mo-

de1 bedrijfsgezondhei-dszorg, het klemt des te meer, vlanneer men het klas-
siek medische model wil uitbreiden met de zorg voor de 'geestelijke ge-

zondheid' van de werknemers.
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1. INLE ID ING

Het rapport "Medische Konsrmptie en Verzuim" (Van den Heuvel, L915b) be-

handelt de achtergronden en wijze van verzamelen en analyseren van de

medische konsumptie en het ziekteverzuim van de werknemers in een be-

drijf waar een verbandkamer aë[n\^/ezigt is.
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op het belang van beide gegevens als sig-
naal voor het handelen van de BGD. In hoofdstuk 2 wordt een uiteenzet-
ting gegeven over de manier waarop verzuim moet worden gTeregistreerd en

greanalyseerd teneinde voor verschillende beleidsdoeleinden de juiste

gegevens ter beschikking te krijgen. Hoofdstuk 3 bevat voornamelijk het
verslag van een onderzoek onder 85 BGD-en "om enigi inzicht te krijgen in
wat gangbaar is rondom het verbandkamer-qebeuren in de bedrijfsgezond-
heidszorg". Er wordt ook een opsomring gegeven van de medische konsump-

tie die geregistreerd moet worden.

De konklusie bevat een sEunenvatting van de te registreren gegevens in
verband met verzuim en de wijze van rapporteren hierover.
Bij de bespreking in deze nota wordt de indeling van het rapport in gro-

te lijnen grevolgd.

De indeling is als volgt:
- doelstelling van de instrumenten

- het belang van verzuim- en verbandkamergegevens

- de beoordeling van de instrumenten

- het gebruik van de gegevens en interventies

- slotJreschouwing.
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2. DE DOELSTELLING VAN DE INSTRUMENTEN

In het rapport gaat het om twee instrumenten die afzonderlijk worden be-

handeld: de verzuimregistratie en de verbandkamerkaart.

Voor wat betreft de doelstelling kan onzes inzi-ens het best p. 4 van het
rapport Medische Konsumptie en Verzuim geciteerd worden:

"Niet alleen zijn medische konsr:mptie- en verzuj-mindikaties voor het
niet-optimaal funktioneren van het individu in zijn werksituatie van be-

lang en niet alleen zijn samenhangen met bepaalde, o.a. bedrijfsgebonden
faktoren te verwachten, door een betrouwbare (verbandkamer- en verzui-m)

registrati-e kunnen bepaalde bedrijfsgebonden oorzaken gelokaliseerd wor-
den, kan het bestaan van een specifiek (verzujs)patroon worden nagegaan

en kunnen veranderingen voorgesteld worden om dit specifieke patroon te
wijzigen (.... ....).
Conditio sine qua non is echter een juiste, eenduidige en systematische
reqistratie van verbandkamer- en verzuimgegevens. In het kader van het
model bedrijfsgezondheidszorg kunnen deze gegevens (naast gegevens om-

trent het periodiek onderzoek en spreekuur) gerelateerd worden aan orga-
nisatie- en afdelingskenmerken (ergonomie, toxicologie, organÍsatie- en

taakstruktuur, technologie) enerzijds en individuele karakteristieken
anderzij ds . "

Het gaat er dus om gegevens van het individu enerzijds en de organisatie
en afdeling anderzijds te koppelen aan medische konsr:nptie en verzuim om

te kunnen beoordelen

a) of het individu niet-optimaal funktioneert
b) of er negatieve invloeden in de werksituatie zijn op de medische kon-

sumptie en het verzuim.
Naar aanl-eiding van de konklusies uit de analyse van deze gegevens zullen
voorstellen voor verandering moeten kunnen worden gedaan.

Onze opmerkingen naar aanleiding van de doelstelling zullen gemaakt wor-
den bij de beschouwing in de volgende paragraaf over het belang van de

beide soorten gegevens.
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HET BELANG VAN VERZUIM- EN VERBANDKAMERGEGEVENS

Onder dezelfde titel als van deze paragraaf wordt in hoofdstuk 1 een aan-

ta1 overwegingen over het belang van verzui-m- en verbandkamergegevens

§Jegeven.

Op p. 2 van het rapport wordt een aantal opmerkingen gemaakt over de

aard van het verschijnsel verzuim. Deze zíjn we1 erg summier. De gebe-

zigde begrippen twitt, tgrijst en 'zwart verzuimt worden zonder voldoen-

de toelichting gehanteerd. Met name is de vraag wat bedoeld wordt met

de opmerking dat wit verzuim "ondubbelzinnig echte ziektegevallen" zL)n.

Op p. 2 wordt ook een vj-ertal redenen genoemd waarom verzuim in het aI-
gemeen bestudeerd wordt. Het zijn resp. het financiële belang van de

verzekeringspremies en de verloren mandagen, het maatschappelijk belang

indikaties te krijgen over "fouten in het arbeidssysteem; het systeem

en de plaats van de arbeid in het maatschappelijk bestel moeten herzien

worden", het "theoretisch belang inzicht te krijgen in het spel van maat-

schappelijke faktoren en hoe deze het (verzuim)gedrag beinvloedenrr, en

als vierde "het belang van inzicht in de oorzaken van het verzuim ...
voor de arbeids- en verzekeringsgeneeskunde".

Aan de eerstgenoemde drie belangen wordt verder geen aandacht besteed.

Het laatste wordt in de rest van de nota toegespitst op het werk van de

bedrij fsarts.
Wat de taak van deze betreft worden de volgende opmerkingen gemaakt:

"Is de arts aangesteld als bewaker voor het verzuim dan zaL het belang

duidelijk zL1n. Is hij dat niet, of wenst hij dat niet te zijn, toch

zal j-nzi-cht in de oorzaken van het verzuim zijn beslissingen en beoor-

delingen ten aanzien van de werker meer valide maken".

In het licht van één.",an de taakaspekten d.ie de bedrijfsarts heeft vol-
gens de gewijzigde Veiligheidswet dd. 1976 is niet duidelijk wat hiermee

bedoeld wordt. Volgens het betreffende lid 2n van art. 20a van de wet is
immers één van de taken: "het verrichten van werkzaarnheden en het bevor-
deren van maatregelen ter beperking van ziekteverzuim".

Het is nog niet goed te overzien in hoeverre een event. nieuwe Arbeids-

omstandighedenwet tot wijziging van het grenoemde taakaspekt zal leiden,
omdat juist deze punten in een Algemene Maatregel van Bestuur zullen
worden uitgewerkt. Het Ontwerp van wet zegt dat het "beoogt niet wijzi-
ging van fundamentele aard in de bestaande wettelijke regeling aan te
brenglen".

Inmiddels gaat het rapport er btijkbaar weI vanuit dat bemoeienissen met
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verzuir wel tot de taak van de bedrijfsarts behoren.

De waarde van het verzamelen van gegevens over verzuim en medische kon-

sr:mptie wordt op p. 3 van het rapport ongeveer omschreven als de indika-
tieve waarde van de gegevens voor "psychische of sociale spanningen en

welbevinden" en de oorzaken die deze verschijnselen in de arbeidssitua-
tie hebben. Wij vinden het opvallend in deze formulering, maar ook in
de rest van het rapport, dat het belang van het registreren van medische

konsumptie vooral wordt gezien in het sigrnaleren van psychosociale span-

nignen en onwelbevinden.

Voor verzuim geldt onzes inziens impliciet hetzelfde, hoewel dit minder

duidelijk uit de tekst naar voren komt.

In het rapport zijn zowel ten aanzien van verzuim als van medische kon-

sumptie de aand.oeningen die eraan ten grondslag liggen en de eventuele

invloeden op het ontstaan van de aandoeningen vanuit de werksituatie,
niet in de beschouwing betrokken. tíe vinden dit des te merkwaardiger

omdat in de verzuimregistratie wel de diagnose van elk verzuimgeval op-

genomen moet worden. Dit alles maakt het niet erg duidelijk hoe de werk-

groep de somatische en psychosociale komponenten van gezondheid en wel-

bevinden zLeic. Ook de opmerking dat "psychische of sociale spanningen en

onwelbevinden - gezien de maatschappelijke normering en bedrijfsregels -
voor een belangrijk deel ontsnappen via het lmedisch ventiel"', verhel-
dert wat dit betreft niet veel. Wat met rmedisch ventiel' bedoeld wordt,

is in de eerste plaats aI niet duidelijk. Gezien de formulering verderop

op p. 3 over ruitblazenr, tafreagrerent, tzorgen kwijtraken', lijkt het
ons dat met 'ontsnappen via het medisch ventielr bedoeld wordt, dat

spanningen en onwelbevinden in de vorÍn van lichamelijke klachten gepre-

senteerd worden, terwijl er niet of nauwelijks een somatische aandoening

vast te stellen is. Ook de formulering aan het begin van hoofdstuk 3

geeft ons steun voor deze interpretatie van de betekenis van het begrip
tmedisch ventielt.
!Íe kunnen hiermee echter niet rijmen, dat de wijze waarop de verband-

kamergegevens geregistreerd worden, geheel Ís toegespitst op gegevens

omtrent arndoeningen en niet op het noteren van rui-tblazenr, tafreage-

rent enz. a1s (event. te vermoeden) gebruik maken van het medisch ven-

tiel als boven omschreven.

Een ander punt dat wij van belang vinden, is het verband dat gelegd moet

worden tussen medische konsumptie en verzuim en meer direkte pogingen

tot meting van spanningen en onwelbevinden d.m.v. de VOEG-lijst en de

werkvraqen in het LcP. Wij zijn hierover in het rapport geen opmerkingen



-145-

Bijl. Vrrr - 7

tegengekomen. Toch zouden we kort op dit probleem willerr ingaan.

De VOEG-lijst en de werkvragen zijn er in principe op gericht op gezette

tijden spanningen en onr^relöevinden in de organisatie te meten. Verder

zegt het rapport dat de spanningen en onvrelbevinden voor een deel via
het medisch ventiel ontsnappeni met and.ere woorden dus niet geheel en

naar wij vermoeden voor verschillende individuen, afdelingen en bedrij-
ven in verschillende mate. zeer strikt elenomen, zow het registreren van

verzuim en medische konsr:mptie overbodig zijn, als het erom gaat de span-

ningen en onwelbevinden te meten. Naar aanleiding hiervan rijst een aan-

tal vragen.

Zijn de voorkomende spanningen en onwelbevinden in het bedrijf op zich
van belang voor het werk van de BGD, of alleen voor zover deze zich uiten
via verzuim en medische konsurnptie?

Zijn andere uitingsvolÍnen van spanningen en onwellcevinden ook van belang?

Opmerkingen in het rapport die hierop duiden zijn te vinden op p. 1 waar

de vraag gesteld wordt, of niet alle vormen van dienstverlening aan het

individu gebundeld moeten worden en op p. 3 waar over medisch konsr:mptie

wordt gesproken aIs voorbode van ziekte, overplaatsing, ontslag of ver-
slechtering van produktie en werkklimaat (op zich wordt deze belangrijke
bewering overigens niet nader beargumenteerd) .

Wil men het signaleren van spÉrnningen en onwelbevinden tegelijkertijd
via verschillende indikatoren proberen te benaderen? ZLTn medische kon-

sr:mptie en verzuim misschien toch van centraal belang omdat ze direkt
binnen de taak van de BGD horen?

Maakt het qemak hraarnee medische konsumptie en verzuim gemeten worden

zonder in te grijpen op de belevingswereld van de kliënt, het zo aantrek-

ketijk registratie ervan te plegen?

Een argunent dat wèl is genoemd, is de mogelijkheid. om duidelijke signa-

len te ontvangen over situaties die korrektie behoeven.

Verderop zal blijken dat de werkwijze die hiertoe moet leiden, niet is
uiLeenqezet.

Subkonklusie

Het is niet geheel duidelijk wat de redenen zijn \^Iaarom verzuim en medi-

sche konsumptie geregistreerd moeten worden. De wettelijke taakomschri-j-

ving wordt niet als uitgangspunt voor het registreren van verzuim ge-

noemd.

Het voornaamste argument lijkt te zijn, dat duidelijke signalen worden

ver$racht die tot interventies aanleiding zullen geven.
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In het rapport wordt nieÈ duidelijk hoe men de relatie gedacht heeft
tussen de aandoeningen voor zover deze aan de basis staan van verzuim en

nedische konsumptie. Het lijkt erop dat men vooral de spanningren en on-

welbevinden op het oog heeft, voor zover deze niet of nauwelijks samen-

hangen 0et aandoeningen-

Onduidelijk blijft echter hoe dan het verband gezien moet worden tussen

de poging, via medische konsumptie en verzuim spanningen en onwelbevin-

den in kaart te brengen enerzijds, en de VOEG-Iijst en de werkvragen,

die hierop ook gericht zí)n, anderzijds.

I

Il l

i1
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4. DE BEOORDELING VAN DE INSTRUMENTEN

4.t De verzg_imregistrati e

De voorschriften voor de verzuimregistratie duiden erop dat gekozen is

voor een gedetailleerde registratie, waarbij van elk verzuim de begrin-

en einddatum (en dus de duur bekend is), alsmede de reden van beëindi-

ging en de diagnose genoteerd wordt. Van elke kliënt worden voorts leef-

tijd, geslacht, burgerlijke staat, funktie en afdeling geregistreerd.

Over het behandelen van mutaties in persoonsgegevens wordt evenwel niet
qesproken. Een argunentatie over de keuze van de te registreren gegevens

ontbreekt. De verzuimmaten worden alleen op basis van een jaar als ob-

servatieperiode gedefinieerd, terwijl ook gesproken wordt over mogelijk

week- en maandrapportages over verzuim.

Verder is a1s definitie van verzuimduur een onnauwkeurÍge definitie van

de gemiddelde verzuimduur gegeven.

Tenslotte moet ingegaan worden op de voorkeur van de werkgroep de regis-

tratie plaats te laten vinden op de verbandkamer. De argumentatie daar-

van is als volgt:

"Deze voorkeur is Eebaseerd op het feit (1) dat hier de verzuimgesJevens

vaak aangevuld kunnen worden met medische gegevens, zoals diagnose, ver-

wachte duur van het verzuim, (2) samenwerking tussen artsen en (3) op

het feit dat op de verbandkamer eveneens andere - hieraan verwante -
gegievens geregistreerd worden (zie hoofdstuk 3) en op het feit (4) dat

bedri-jfsarts en bedrijfsverplegende in deze zaak meer kompetent lijken
(bijvoorbeeld in het kontakt met de verzekeringsgeneeskundÍge) en (5)

meer vertrouwen zouden genieten. (6) Bovendien kunnen laatstgenoemden

sneller aktie nemen ten aanzien van revalidatie, bedrijfsgebonden ver-

zuim e.d." (hoofdstuk 2, p. 5; nummering door NIPG).

Het eerste argument lijkt zeer zLnvoJ-.

tíat met het tweede argument bedoeld wordt, is niet duidelijk.
Ook het derde is niet erg duidefijk. AIs bedoeld wordt, dat de BGD moet

kunnen beschikken over gekombineerde verzuimgegevens en medische konsump-

tiegegevens, bijvoorbeeld voor de interpretatie van de klachten en bege-

leiding van individuele kliënten, lijkt dit zinvol.

Van het vierde argument is de betekenis niet duidelijk.

Van het vijfde ontgaat ons de geldigheid.

Het zesde gaat over de kansen op suksesvolle interventie op een aantal

aspekten, vraarvan revali-datie en bedrijfsgebonden verzui-m met de toe-
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voeging re.d.' genoernd worden. T.a.v. revalidatie lijkt de beste kans op

suksesvolle interventie voor de hand te liggen. Voor de rest is dit twij-
felachtig, zeker als niet duidelijk omschreven wordt welke aspekten ook

maar bedoeld worden.

4.2 De registratie van de medische konsumptie

Met betrekking tot de te verzamelen gegevens is een vragenlijst ontwor-
pen waarin aan de orde hras welke gegevens geregistreerd word.en, hoe deze

worden verzameld en tot welke overzichten voor het beleid deze worden

verwerkt. Deze vragen werden aan een steekproef van BGD-en voorgelegd.

Het voorstel voor de verbandkamer, dat in deze enguéte is verwoord, is
ook voor de tweede fase voorgesteld. De funktie van het onderzoek voor

dit voorstel is niet duidetijk; er wordt bijvoorbeeld niet vermeld. dat

het onderzoek wel of niet tot wijzigingen aanleidinq heeft geqeven.

De standaardisatie van de meting van medische konsumptie is niet gewaar-

borgd. Het is namelijk mogelijk, dat de verbandkamer slechts part-ti:ne
bezet is. Dit betekent onzes inziens, dat de kans kleiner is dat gegievens

ars eerste behandeling van 'minor ailments t , ongevallen en gesprekken

met verbandkamerpersoneel in verband met rafreagrerent, tuitblazen' enz.
in de registratie opgenomen worden. Het rijkt er overigens op dat in de

registratie van de laatste kategorie niet is voorzien.

4.3 De bewerking en rapportage van beide soorten gegevens

De bewerking van de gegevens komt onvoldoende uit de verf.
Wat betreft de medische konsr:mptie r^rordt hierover vrijwel niets gezegd.

Alleen wordt vagelijk over een vergelijking tussen afdelingen gesproken

en wordt gesteld daÈ organisatie- en technologische kenmerken in de ana-

lyse moeten worden betrokken met het oog op het achterhalen van beÍn-
vloedende faktoren.
Het verbaast ons, dat in het geheel niet gesproken wordt over analyse van

ongevallen in verband met een veiligheidsbeleid, terwijl in de registra-
tie van ongevallen gedetailleerd is voorzien.
Voor verzuim worden drie typen rapportering nodig geacht. Waarom dat zo

is, giezien het feit dat niet vermeld is hoe er konklusies uj-t af te lei-
den zijn, wordt niet beargr:menteerd.

In dit verband kan wel een aantal problernen aangeduid worden die de be-
tekenis van de voorgestelde rapportage-vormen betreffen.
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Voor het beleid van di-rektie en ondernemingsraad wordt een driemaande-

lijks overzicht van wekelijkse verzuimpercentages voorgesteld met daar-

bij de gegevens van een jaar geleden en een concern-gemiddelde a1s rver-

wachte'waarde. Een opmerking is, dat het ons beter lijkt het gegeven

van een jaar geleden aIs verwachte waarde te hanteren.

Verder is het niet in te zien, \^raarom andere verzuimmaten a1s frekwentie

en duur niet in een globale rapportering opgenomen zí1n. Gesteld wordt,

dat de voorgestelde informatie voldoende is. Uit welk gezichtspunt is
dit bedoeld? Om vast te kunnen stellen of er sprake Ís van afwijkingen

ten opzichte van de verwachting? A1s er afwijkingen optreden is het dan

de bedoeling het zgn. tsociale team' of 'speciale ziekteverzuimkommissie'

nader onderzoek te laten doen? Het sociale team moet beschikken over drie-
maandelijkse gegevens die als extra gegevens verzuimfrekwentie, -duur,
afdeling en 'andere belangrijke invalshoeken vanuÍt de organisatie' be-

vatten ten behoeve van tonbehagen-signalen'. De werkwijze is echter niet
beschreven.

Op afdelingrsniveau wordt inzicht in verzuim op groepsniveau het meest

interessant gevonden, maar toch afgewezen omdat deze gegevens als bedrei-
ging van de afdelingschef zullen funktioneren. VÍe1 wordt voorgestel-d om

frekwent- en langverzuimers individueel aan de afdelingschef te signale-

ren, terwijl dan niet over de mogelijkheid van bedreiging van deze kli-
enten wordt gesproken.

Verder wordt terloops een jaarlijks onderzoek naar bedrijfsgebonden fak-
toren van verzuim en medische konsumptie genoemd, terwijl op geen enkele

wilze wordt toegelicht hoe dat zou moeten worden uitgevoerd.

Subkonklusie

De voorschriften met betrekking tot de verzuimregistratie zijn niet ge-

heel sluitend.
De argunentatie vraarom de registratie van verzuim op de verbandkamer

moet plaatshebben, is niet overtuigend. AIs de BGD behoefte heeft aan

geregistreerde verzuimgegevens, is dit op zich een voldoende argument

deze ook op de BGD vast te leggen. Overigens kan de registratie en ana-

lyse van verzuimgegevens, voor zover dit niet bezwaarlijk is in verband

met de medische ethiek, om organj-satorische redenen elders in de organi-

satie misschien beter passen.

De kategorie medische konsumpti-e 'uitJclazent, tafreagterent e.d. is in de

voorschriften voor de registratie niet terug te vinden. Andere katego*

rieën, zoals ongevallen, worden niet beargnlmenteerd.
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De ideeën over bewerking en rapportage van de gegevens zijn niet bevre-
digend in het rapport opgenomen en roepen vragen op.

Het analyseren van ongevalsgegevens ten behoeve van het veiligheidsbe-
Ieid wordt in het geheel niet genoemd.
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HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENS EN INTERVENTIES

Twintig procent vërn de diensten die in de voornoemde enquëte werden ge-

noemd verklaarden niets met de gegevens te doen. Hieruit had nogelijk
de konklusie getrokken kunnen worden, dat hieraan misschien een gebrek

aan inzicht in het gebruiken van de gegevens ten grondslag ligt. Dat de-

ze konklusie niet is getrokken hoeft echter niet te verbazen, omdat in
de enquëte ook geen vraag over het gebruik van de gegevens in verband

met interventies in het bedrijf is opgenomen.

Voorts wordt als één van de argumenten voor het registreren van verzuim

genoemd, dat de BGD sneller aktie kan ondernemen t.a.v. bedrijfsgebonden

verzuim. Zonder een beoordeling van de verschillende soorten akties en

de verschillende soorten hulpverleners is dit een voorbarige konklusie.
Over interventie is vermoedelijk töch te optimistisch gedacht. Verschil-
len tussen vergelijkbare bedrijven worden narnelijk niet alleen aan ken-

merken van het bedrijf toegeschreven, maar worden meteen ook rte veran-

deren' genoemd. De veranderbaarheid is zeker niet altijd aanwezig en is
overigens afhankelijk van de beslissingen van de beleidsvoerders in het

bedrij f.
Tenslotte vinden wij het merkwaardig dat zeer weinig is gezegd over de

inhoud van de hier en daar genoende individuele begeleiding.
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6. SLOTBESCHOU[ÍTNG

Naar onze opvatting is het van belang te pogen medische konsumptie- en

verzuimgegevens te gebruiken als signalen voor spanningen en onwelbevin-

den, eventueel naast en als aanvulling op andere pogingen deze verschijn-
selen in kaart te brengen, zoals bijvoorbeeld via vragenlijsten. Van be-

Iang is wel, dat de relatie met aandoeningen (eventueel als voorbode van

aandoeningen) opgehelderd wordt, in theoretisch zowel als in empirisch
opzicht.
Ten aanzien van verzui-m is de kans relatief gunstig dat een min of meer

routinematig gebruik van gegevens mogelijk is. Er is althans volgens em-

-oirisch onderzoek wat meer bekend over de relatie van bedrijfs- en werk-

situatie-faktoren met verzuim dan met andere gesÍevens. Over het sukses

van interventies op dit punt is minder zekerheid; toch lijken op dat ge-

bied wel aanknopingspunten te bestaan die gebruik van ziekteverzuimgege-

vens rechtvaardigen.
Het systenatisch hanteren van medische konsumptie aIs signaal voor span-

ningen en onwelbevinden lijkt vooralsnog uitsluitend een onderwerp voor

onderzoek.
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een nieuwe, internationale classificatie voor deDe Nederlandse vertaling van
huisartsgeneeskunde o

INLEIDING

ln de periodc van 1959 tot 1972 ont-
wikkelden zich in velc landen ziekteclas-

sificaties voor dc huisartsprakriik. De

meeste waÍen rnecr of mindcr geslaagd

en v<xrral bruikbaar in de strcek van her-
komst. E.r ontstond een toenemendc be-

hoefte onder huisartsen om hun werk op
internationale basis te onderzoeken met
behulp viln een bcter uitgebalanceerd in-
srrument. Het viifde wereldcongres

huisartsgenceskunde in Mclbourne in

1972 bracht een grocp acdeve werkers

op dit gcbred bijccn. Dc ,,World Organi-
zation of National C<.rlleges, Academies

and Academic Associations oÍ Gcneral
Practitioncrs/F lmily Physicians"
(WONCA) vormde een werkgroep «rm

een vcrkortc liist van de ,,lnternational
Classificarion of [)iseascs" (l.C.D.) te

ontwikkelcn, dic hruikhaar zou ziin vt-ror

ecrstelijns werkcrs rn de helc wcreld. Hct
d«rel was dus duideliik cen aatrslttiting op

de l.C.l). te hchouJcn. Er wcrcl durr dc

wcrkgrocp cctt lrjrt opgcstcl.l, tlie gc-

t()etst wcrd rn drichondcrd prakriikcn in
Írcgcr) lart.lctt, waarbij tnccr datt

tr.(X)0.(XX) .rrts/paticint-c()r)tactcn wcr-
den gercgtstrccrtl.

De bii tlir onderzock «rpg,c.lanc crva-
ringcrr vorrncrr dc besis warr()p de hicrna
volgcndc lijst rs orrtwikkeld. Op hct

zesde wcreldcongrcs hutsartsgenees-

kurrdc in 1974 in Mexieo wcrd dczc

rrieuwc classificatic dtxrr tlc Gencral As-

scmbly vàn (lc W()N(.A irrtirnicrn àrn-
vaard. Hct is tlc bcdocling dc classificatic

elkc vijf jear opnicuw te ,,bckiikcn" cn

elke tien jaar vollcdig tc hcrzicn, daarbii
rckcning houdcnd mct de ticniaarliiksc
hcrzicning van de I.C.D., waarvan de

volgcnde in 1977 zal worden gepubli-

ceerd.

* W. virn [)ijk cn Dr. H. l-ambcrrs, huisartsen
tc Rottírdim. AÍde ling (lezondhcids-

eerrtrunr-Omtn<rord vln dt Rottcrdamse
(ienrccntc[1ke (ienecskundige en ( iczortd-
hcidstlicnst.

De waardc van elkc, zelfs de rneest

uitgebreide, classificatic voor de huis-

artsgcneeskunde wordt belemmerd door
het ontbreken van uniformiteit in de om-

schriiving van clke rubriek. Dit probleem

zal door de werkgroep apart worden be-

zien. De ontwikkeling van een specifieke

nomenclatuur voor de huisartsgenees'

kunde kan dan verdcr voortgang vinden.
In hoeverre dit mogeliik is wanneer de

relatie tot de I.C.D. in zo sterke mate

blijft bcstaan als rru het geval is, is daarbri

uiteraartl dc vraag.

Bij het sarncnstcllctt van de nieuwcre

classific:rtic rs ccn poging gedaan te ko-

men t()t ccn zovccl rnogeliik systetnati-

schc liist van gÍ()cpcn met diagnostische

eenheden, zodanig dat de frequcnties

van hun voorkomen geschikt ziin voor

een nadcre st;rtistischc arrllysc.

[)c hicrrra rolgendc vcrtaltng is een

tarnclijk lettcrlrlkt, ryvccrgave vatr dc tror-
sprorr kclijkc lrngclsc liist. t )p vcle pu trrctt

is kritick rrrogeliyk, nrct n.lnrc \.\'irJr hct
ga.lt ()nl tlc lroot.lsttrkkcíi ()vcí psvehi-

sche problcrlrcrt cn lccfprol.llrttretr. Htt is

dan ook dc bcdocling, crr tlat lig,t ook w cl

binncn tlc nr«rgclrjkhcdcn vatr dczc cl:rssi-

fieatic, dc li;st rtaar bchocftc rrit tc brci-

den «lf tc comprinrcrcn cn z() tc konrctr

t()t ecn voor dc Ncdcrl;rndse huisartsg,c-

neeskundc bruikbarc vorrn dic toch in-

ternati()nàal vcrgcliikbaar is. l)g ()nl:lngs

in dit tijdschrift g,cpublicccrdc resultrten
van dc morbiditeitsanalysc door de

groepspraktijk Ommtxrrtl bicden gttcde

rnogelijkhctlen ()nr t(rr dczc .ranpassttrg le

gcrakcn.

(iraag vcrncrncn wii stlggcsties ten

aanzien van cventttcle uitbreidingen <-rf

verandcrirrgcn. Voor ecn mccr uirvocrige
beschouwing ovcr dir onderwerp wordt
verwezen naar het verslag van I-amberts,
(1975) huisrrrts en wetenschap I8, 165,

van het zesdc wercldcongres huisartsge-

neeskunde.

GEBRUIKSAAN\líIJZING

De lilst is ingedceld in negenticn

hoofdsrukkcn. De verschillende diagno-

sen zijn aan de linkerkant genummerd

van 001 tot en mct 371. Aan dc rechter

ziide vindt men ecn 4-ciifercode waarvan

de eerste drie steeds overcenkomen met

dezelfde cijfers van de l.C.D.-liist. Het
vierde ciifer geeft aan wclke relatic er

bestaat tor de gedetailleerde l.C'D.-
diagnose. Met ccn Y wordt aangegeven

dat verscheidene ,,grotc" I.C.D.-
diagnosen ziin samengevoegd (biivoor-

beeld 034 Y bestaat uit 034 + 035). Een

X geeft aan dat één cnkel onderdeel van

dc LC.D.-diagn()se naar voren komt.
(269 X komt overeen mt:r 269.9 van de

l.C.D.). Een M tenslotte betekent dat

verschillcnde onderdelen van dc I.C.D.-
diag,nose ziin samengevoegd (biivoor-
becld 289 M komt ovcrecn nrct 289.1-
2Ie.3).

lndicn mcn de liist wil uitbrciden met

mccr gcdctaillecrdc diagnosctr krrn mctt

een diirgnose splitsen cn links ecn nieuw
nun)Íncr t()evoegcÍ1. Bij cvcntuele laterc
vcrgclijkrng,en kan men zc wecr saÍnen-

v()egcn orrdcr het oudc nuntmcr. Het-
zclfdc kan mcn doen wannecr men be-

p,rlldc di.rgnosen wil sàmenvoegen.

Vtxrr .lc volgcnde afkortingcn lcze

rnen: N.Y.l). - nog gccr-r diagnose;

N.O.S. - nict op andere wiizc omschre-
ven; N.[:.O. - niet cltlers geclassrficeerd.

Srrrncrrvattend: dc lczer wordt cen in-
ternatiorrarrl gcirceepteerde classificatic
l'oor de hursartsgcnccskun.le gehodcn,

waarbij hct cchtcr de vraag is of dczc liist
in dezc v()rrn v()or tle Nedcrlantise hrris-

a rts wcl zo geschikt is; te vens rilsr clal rbii
de vraag of spccificke wensen in dezc liisr
kunncn w<>rden ondergcbracht binncn

de 6;renzen, welkc daaraan ziin gesteld.

Deze grenzen komen vooral voort uit
mogeliikhcdcn tot,,optional hierarchy"
cn contractic.

(1975) huisarts cn wctcnsehap Í8, ltrI
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I INT.T,(, I'IL,ZIt,K'TEN [,N PARASIl AIRB
AANI)OL-NIN(;EN

001 Zickterr v;rn tlc ingcwandcn mct ccn aangst(x)lt(lc
brctcriële of protozoale oorzaak (inclusicÍ
vocdselvergiftiging, chcmische vcrgiÍtiging) . . . .

002 Ziekten van de iogew:rnden, vermocdcliik infce-
tieus, van virale of onbekende urrz,rak (inclusieí
viralc gasrroenteritis . .

003 Diarree .

004 Tubcrculose, allc lokalisaties, inclusrcf laat op-
tredende verschiinselen, recent nxar positief om-
geslagen tuberculose huidtcst

005 Pleura-exsudaat .. . .. .

006 Kinkhoest, inclusicf parapcrtussis en het
pertussis-syndroorn . . .

007 Strcptokokken-angina, roodvonk, erysipclas ..
008 Poliomyelitis cn andere door enterovirus vcr-

oorzaakie ziekten van het centrale zenuwstelsel
rnclusief laat optredende verschiinselen, asepti-

0(r9
'lií)
0!l
ill;'
,,\lr

t-l \4

sche menrngitis
Varicella

l-lerpes zoster

l{crpes simplex (allc lokalisatics) .....
M«rrbilli

ttubclla

Andere virale exanthemen, inclusief koorts-
uitslag N.O.S., roseola infantunr . . . .

{}1 5 Hepatitis rnfecriosa, elke door virus veroorzaak-
tc hepatitis N.E.C. .

016 Parotitisepidemica

A\7 Mononucleosis infectiosa, ziekte van l'íciffer . .

018 (ion;unctivitis door virale oorzaak inclusief
vrralc pharyngocon ju ncttv itts

019 Wrattcn, alle lokalisaties, waaronder verruca
vulgaris, condylomata accuminata, uitgezonderd
seborrhoische en seniele wratten

020 Nict rrader omsc'hreven virale infecties (uit-
gezonderd influenza)

Malarir
Sytilrr - alle lokalrsarres en stadia

Gonorroe - alle lokahsaties.....
[)ernr,rtophytosis en dermatotnycosis rnclusief
zwenrmcrseczcenr, tinea, ringw()rm

Monrlia, elkc lokalisarie, uitgezonderd tle traetus

urogenitalis

026 Urogcnitalem<>nrlia

O27 Urogenitalctrichomonas

02tt ()xyuren, ascaris, linrw<)rnl crr allc andcrc
worrncn

Pediculosis en andcre pediculosissoortetl . . . '. .

Scabres en andere acaridae. .....
Alle andcre iníccticuze en Pàr:lstt.rirc ilan-
,Jocningen inelusief mollusettm c()nÍJgl()stlnt,
angina van Vincent, nrenrngokokkeninfecties,
niet hicrvoor genoemde venerische ziekterr, d<rur

Cloxsackie ver<.rorzaakte ziektcn, sarcoídosis,
virusencephalitis, pokken en kocpokken . . . ...

BijI. rx - 2

II NEOI'I,ASMAÏ'A

Mali gn t nieu untor mingea

0.i2 'I'ractus digcstrvus (ocsophagus, rnaag, colon) l5l Y

033 Larynx, trachea, bronchus, long . . . 162 Y

0.]4 Huid en subcutanc weefsels inclusicf rnclan«rmen 172 Y

0.]5 Borst.. 174

036 Tracrus genitalis van de vrouw (tnelusief uterus,
atlnexcn, carcinoma in situ, vulva) 180 Y

037 Urinewcgcn cn mannclijke genitalia (inclusief
blaas, nier en prostaat) 185 Y

018 Ziekte van Hodgkin, maligne lymÍomatoscn en

leukemieèn (inclusicf nrulripele myelomen, poly-
cythaemia rubra vera) 201 Y

039 Andere maligne nieuwvormingen (inclusief
metastasdn van onbekendc oorsprong) 195 Y

B enigne ni eu wuormitgen

040 Lipomen-allclokalisatres.... 214

041 De huid (waaronder seborrhoische en seniele
wratten, seniele keratose uitgezonderd moeder-
vlek en naevus pigmentosus) .. 216

042 Mamma, uitgezonderd cysten en Íibroadenorna-
tosis cystica 217

04.1 Fibroid (myomen) en andere benigne nieuw-
vormingen van de urerus, inclusief cervixPolieP 218 Y

O44 Hemangiomen en lymfangi«rnren inclusief ge'

boortevlekkcn 227

04"5 Andere benigne neoplasmata (inclusieí van de

hersenen, colon, rccfum en ànus (inclusief
pohepen) ovariumcyste, Bartholincyste 228 Y

046 Nieuwvormingen waarvan de aard (benrgne of
maligne) nog nict is vastgesteld 239 Y

III ENDROCRIB,NE., METABOLE Ë,N

VOE,DII{C;SZIEKTEN

047 Strum,r en niet toxisch nodeus struma 241 Y

O48 Hyperthyreordre, thyreotoxicose met of zonder

008 Y

009 Y

009 I

0ll Y

0122

033

034 Y

02t
022

02.l

o24

025

043 Y

052

053

054

055

056

057

070
072
075

078

o79 I

0799

084

091 Y

098

noY

il2X
I12Y
t.]t

t)7 Y

ll2 Y

l.tl

struma.

049 Hypothyreoidie, nryxoedeem en crerinisme... .

050 Diabetes nrellitus

051 Onverklaarde afwijkende uitkomsten labora-
toriumonderzoek, inclusief onverklaarde af-

wijkende uitkomsten bij screening en afwijkende
glucosetoleranticstest .

(,-52 Avitaminosis en anderc voedingsgebrekziektcn
en voedingssroornisscn, inclusief spruw en

ma labsorptiesynd room

o5l Voedingsproblemen bij zuigehngcn ...
054 Jrcht, verhoogcl urinczuur

0-5.5 ()besitas

05 6 Vetstofwi sseli ngssto()rnissen ( hyperl i pcrni e,

hypercholestcrolemic, hypcrtriglycerrdemic)
aangeboren xanthomen

144 Asthma hronehiale

057 Andere endocriene, vttdings- en ntetabole
ziekten inclusieí hypoglykemie, cystic fibr<>sis en

aangeboren metabole stoornissen

242

244 Y

250

27e M

260 Y

269 Y

274

277

)79 X

493

279 Y

o29

030

03 I

(1975) huisarts en wctcnschap t8, 162

0.19 Y



-155-

IV ZIEKTEN VAN HET BI-oL,D H,N DE
BLOEDVORNÍL,NDL, ORGANEN

058 Microcytaire anernic, ijzcrgebreksanemie (in-

clusief normocytaire) uitgczonderd tiidens de
zwangerschap (ó.14 Y, 677 Y) .

059 Macrocytaire ancmie, inclusief pernicicuzc
anemie en andcre gebrcksirnemieën uitgczondcrd
tiidens de zwangerschap (ó34 Y, 677 Y) . . . .. .

060 Sikkelcelanemic, sikkelceldragers, thalassemic
en andcrc erfelilke hcnrolytische aoemieËn, in-
clusief spherocytosis .

061 Andcrc anemicén, inclusicf anemie N.O.S. ....
062 Purpura, hcmorragisóe diaóesc en stollings-

st«rcrnissen

063 Àbnormaal blocdbccld N.E.C. inclusief verhoog-
de bczinkingssnelheid van de rodc bloed-
lióaampies

064 Chronische en niet-specifieke lymfadenitis, uit-
gezonderd acute lymfadenins (683), vergrote
lymÍeklier, lymfadenopathie (7827)

277 Splenomegalie,hepatomegalie

038 l-eukemieën, reticulosen, polycythaemia rubra
vera... .,.......i..

{lír5 Andere ziekten van het blocd en de bloedvormcn-
:lc organen

V PSYCHISCHE STOORNISSEN

Psychosen

066 Organische psychosen, delirium (uitgezonderd
door alcohol) seniele, prcseniele dementie . . ' . .

067 Schizofrenie- alle typen, inclusiefparanoide t<x-

standen

0ó8 Affectievc psychose; psychotische depressie, in-
. volutiedepressic, manie, hypomane en manische

deprcssie

069 Andere psychoscn, uirgczondcrd alcohol-
psychose (291 Y)

NeurLtsen

07O Angstneur«rse

071 Hysterrsche en hypochondrische neurose inclu-
sief conversiehysterlc, d(»r angst vcr«rorzaakte

sornatische klachten (biivoorbeeld hyper-
ventilatiesyndroom, harrneurose) .. . .

072 Depressieve neurose, neurotische depressie ....
073 Andere neurosen inclusief ncurasthenie, fobische

neurose

Ander e p syeb isc h e s Rx rnissen

074 Specifieke leermociliikhcden ... .

O75 Slapeloosheid en andere slaapp«rblemen... ...
076 Spanningshoofdpijn, uitgezonderd hoofdpiin

N.O.S. (791)

077 Crisissituaties,voorbiigaandesituatief bepaalde

reactics, aanpassingsreacties, inclusief rouw-
reacties, exclusief chronische stress .

078 Cedragsstoornissen...

079 Seksuele problemen of andere psychosomatische
ziektcn van de geslachtsorganen waarondcr
frigiditeit, irnpotentie, libidovcrlics, uitge
zonderd seksuele deviaties (306 Y) en huweliiks-
problematiek

Bijl. rx - 3

080 Alcoholmisbruik inclusief alcoholisme en

alcoholpsychose...... 29lY
081 Acute alcoholintoxicatie 303 Y

082 C)vermatig roken .. 304 X
083 Ander ,,drug" gebruik, gewenning of verslaving

(cannabis, L.S.D., barbituratcn cnzovoort) .. .. 304 Y

084 Persrrcnliikheids-cn karalttcrstoornissen.,.... 301

085 Psychische retardatie 315 Y

086 Andere psychischc stoornisscn, inclusicf seksuclc
dcviatie, tics .. . . 306 Y

Sociale, huweliiks- of gczinsproblcmcn cn stoor-
nisscn (zic hooÍdsruk XIX) .. Y l3t

tot
Y t69

VI AANDOENINGEN VAN HET
ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUICEN

Ziekten uan het zenuwstelsel

087 Multipele sclerose 340

088 Parkinsonisme, paralysis agitans. 342

089 Epilcpsie, alle soorten 345

090 Migraine 346

123 Cerebrovasculaire ziekten, apoplexie .. 437 Y

l24,,Transient cerebal isdraemia" (T.l.A.) (,,transicnt

isóaemic attack", T.l.A.) . 435

Andere ziehtet uan het zetuwstelsel

091 Spastische verlamming, meningitis N.E.C., Bell's
paralyse, trigeminusneuralgie en andere periÍere
zenuwlesies, uitgezonderd dwarslesies (717 -

729 Y) . 349 Y

092

145

09-1

094

095

326

326

251

096
o97

098

099

Oogzrekten

Conjunctivitis bactcrieel en allergisch, uitge-

zondcrd virale en andere specifieke infecties
(0ilY-0t9 Y) . ,360

Hoorkoorts, allergische rhinrtis . 507

Hordcolunr, blcpharitrs, chalazr«rn, geinfecteerdc
cystc van Meilroom . . .]ól
ReÍractre-afwijkingcn, verntindcrdc gezichts-
sehcrptc (rnclusief statrrs na càtaràctectomie, uit-
gez<rndcrd blindheid 1379) .. .. 370

Pifn in het ()og . . . 378

Cnrpus alienum in her oog 930

Cornea-beschadrging. . 918 Y

Afgesloten traanbuis 744X
Cataract 374

Glaucoom 37 5

Blindherd, ook een eenzijdige, uitgezonderd door
refractieafwijkingen (370) 379

Andcre oogziekten, rnclusief pinguecula, ptery-
gium, keratitis, dacryocystitis, strabismus en

spontane subconiunctivalc bloeding .178 Y

Aandoeningen uan het o<tr

100 Otitis externa, inclusief furunkel van de externe
gehoorgang .180

l0l Acute otitis media, inclusief myrrngitis 381 Y

102 Chronrsche otitis media, tnclusief chronische
sereuze otitis, .gluc ear" 381 1

Tubair catar, acute otitis serosa . 384 X

28 l

282

285 Y

287 Y

289 X

289 M
782Y

20t Y

289 Y

2e2 Y

295 Y

296

299 Y

.](x)(,

300 x
300 x

300 Y

306 l
3064

30ó8

307

308

l03

t1975) huisarts cn wctenschap 18,363
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I(X Strxrrrrrsscn van hct l.rhyrrrrt, llhyrtrrtrtrs, zrcktc
van Menièrc

105 [)ooÍ]rcirl, ge.lccltÉlaik€ ot xlgchclc .loor .rllc <xrr-
z.rken, inclusief otoselert»se

106 (lcrtrnrcn

150 (lorpus alicnuru in hct ()or. . ..
107 Andcrc ziektcn van hct oor en nrasÍoitl inclusief

oorpijn, otalgia N.Y.[)., gcpcrf(,rccrd rr()rnmel-
vlies (uitgezonderd traumatiseh, 907 Y) mastoi-
ditis . . .

VII AANDOË,NIN(;EN VAN DE TRAC'ruS
CIRCULATORIUS I.]N }"IT,T HART

108 (lhronisch rcumatische hirrtzickten, acuut
reuma, Sydcnham's ch«rrcu, met of zondcr hart-
liiden ..

247 Congenitale afwijkingen van het hart of de
tracrus circulatorius . .

109 Acuut hartinfarct en subacuut ischemisch hart-
liiden . .

I l0 Chronisch rschemisch hartliiden inclusief her-
stcld myoeerdinfarct, angina pectoris, asymp-
ttimansch ischemisó hartliiden

l! t Arrdcrc arhcrosclerotische hartziektctr inclusief
atherosclerotische klepafwiikingen, cardio-
vasculairc arteriosclcrose, cardioscle«rse , ... . .

112 Atriumfibrillcren en -flutter

I I.l Paroxysmale tachycardie

I l4 Ectopische ritnrclr alle soorten (inclusief P.V.B.,
P.N.B., P.A.B.)

071 Hartneurose

I l5 l{artgeruis N.L..C. furrerionccl, onschuldig of
N.Y.D. .

I l6 Pulnronair hartlijdcn, cor pulmottalc

l17 Deconrpcnsario cordis, rcchts cn/of links . . . ..
Nazorg panërrtcn rnet ccn klcpprothesc

I lti Allc andere harrzickrcn, abtrortraal elcctrt.r

eardiogrartr, periearditrs (al clan nrct reumitisch
of van onhekcnde oorsprong), anderc st<xrr-

nissen van hartslag of ritme, hartblocl,. (alle

soortcn) en hartstilstand

I l9

r20

t2t

122

Bhtd,lruk
Verhoogde hloetldruk zonder dc tliagnosc

,,hyperrerrsr c"
Ongeconrpliceerdc hypertensic inclusief labiclc
h ypcrtensic

Hypertensic met aandoening van organen (han,
nier, hersertcn)

Hypertensie N.O.S. .

N.B. Neern voor sccundaire hypcrtensre het juistc
ciifer voor hypertensic en cen ander cijfer v<xrr

de onderliggende oorzaak).

l16

l27
r28

129

t.l0
1.1 I

t32

Bij1. Íx - 4

Anderc lrtrril;lc v;rarzicktelr, wlrrrcrharrdcn,
Ícrronrccr.r van ltaynatrd, artcrrélc alsltritingen,
claudicatio r ntcrrnrícns, gang,rccn

[.ongcnrbolic

Flchitis en tronrboflcbitis, flehotr«rmhosc, trom-
bose van dc dicpe vcnen, vcna porta tnrrnbosc
uitgez«rrrderd tijdcns dc zwangcrschap (r;.14 Y) of
hct kraamhed (677 Y)

Varices van tle bcncn, al dan rriet nrct ulcus cnlof
eczecm, vencuzc statis, veneuze rnsufficréntie ..
Hemorroiden, getromboseerde aambei .......
Orthosratischc hypotansie, lage blocddruk ....
Andcre ziekten van de periferc blocdvatcn inelu-
sieÍ oesofagusvarica;, varicocèle, aneurysma,
polyarteritis nodosa .

VIIT AANDOENINGEN VAN DE TRAC-]US
RESPIRATORIUS

I3l Bovensteluchtwegtnfectie(acuut), verkoudheid,
rhinitis, nasopharyngitis, pharyngitis, uitge-
zonderd door streptokokken verc»orzaakt 034 Y

134 Sinusitis (acuut en chronisch)

135 Tonsillitis (acuut), peritonsillair abceÍi, uttge-

zonderd door streptokokken veroorzaakt . .. . .

136 Hypertrofic en chronische infectie van de ton-
sillen en/of het aden«rid

137 l-aryngitis cn tracheitis (acuut), croup . ... . . . .

l.lli Acute bronchitis en bronchiolitis, inclusief
bronchitis N.O.S. .

l.]9 InÍluenza

140 Pneumonie

t4 I Pleuritis - alle soorten, uitgezondcrd tuberculcus
(01 I Y)

272 l'leura-èxsudaatN.O.S.

142 Chronisehehronchltrs
l4.l l')mfysccnr, chronische obstructicvc long.ran-

d<xnrngen, bronchiëctasieén

.]8-5 Y

389 Y

387 t
9-ll Y

t87 Y

443 Y
450

45 I Y

454

455

4580

4J8 Y

465 Y

461 Y

463 Y

500

464

466 Y

470 Y
486 Y

5t I

(\t22
491

4e2 Y
493

l0() x
5()7

-50ri x
9.il Y

391 Y

746 Y

410 Y

4l-3 Y

412 X
427 X

427 Y

427 M
300 x

429 X

426

427't
Y46

437 Y
435

440

429 Y

40t

401 Y

400 Y

401 M

t44
07I
145

146

]l0
147

Asthnra bronchialc .......
Hyperventilatiesyndroom, rarn'rr,,r,.. n*,,..rr.
Hooikoorts, allcrgsche rhinitis .

Furunkel in de neus

Corpus alicnunr in de neus

Vcdtziekten

123 (,crcbrovasculaire ztcktcn, allc soorten ecrebrt>
vasculaire accidenten (C.V.A.) subacuut en

chronisch, paralysc na C.V.A.

124 ,,'Iransient rschaemic attack" (T.l.A.) ........
12.5 Atherosclerosis, uitgezonderd van de hersenen

en het hart (4)7 Y) en 4l j Y, 412 X) .

(1975) huisarts en wetenschap 18, 364

Andere aandoeningcn van de tractus rcspirlttr
rius inclusief spontdne pncuntothorax, scptuÍn-
dcviatie, pneumoconiose, neuspoliep, urtgc-
zonderd cysÍische longfibrose 279 Y . 5 19 Y

IX AANDOENINGEN VAN DE TRAC-TUS
DIGESTIVUS

148 Aandoeningen van de tarrden en steunwceÍsels
inclusief het doorkonren van tanden, wortel-
abces.. -515y

149 Ziekten van de mond, tong, speekselklicren,
aften, ulcera, sromatltis, glossitis, uitgezonderd
door herpes (054) .. sle Y

150 Ziekten van de oesophagus, ocsophagitis .. . . . 53o

l5l Ulcus duodeni met of zonder complicaties . . . . 512

152 Andere peptische ulcera, waarbil N.O.S., maag,
maagienumum sJl Y
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l5-] Strxrrnrssctt vJn dc maagfulletic ctr irndcrc àJll'
.kreningcrr van rnrxg en dutxlenttnr inclusicf in-
dtgcstic N,().S., gastritis ert duodcttttis vxtt rlict
rlrfccriettzc oorspr()ng

(ru1 CastrtËnstcritis protozoair ofbacterreel .. '...
002 (iasrr«réntcritis, viraal of van onbekenrle irtfec-

tieuze oorsProng . .. . .

154 Appendicitis, allc soorten

155 Hernia inguinalis met of zolrdcr afklenrming . .

156 Hiatus hernia, hernia diafragmarica . . .

157 Anderc hernia, femoralis, umbilicalis, ventralis

158 Divcrtikels van de darmen, inclusief diverticu-
losc, drverriculitis .

159 ()olonspasmen, spàstisch colon, colitis mucosa'

,,irritable bowel" syntlroom en andere niet-
infcctieuze ulccratieve aandoeningen van de
rlarrncn, nrcde door toxische-, allergische- of
dicet-oorzaken

Chronische enteritis, [.M, Crohn, coliris ulcerosa

Diarrce N.O.S. NYD ..
( )bstipatie

Fissura arri en arrale fistel, perianaal abces . . . .

Proctitis, inclusief rectale en anale piln, uitge-
zondcrd pr«rctalgia fugax (561 Y) ....

BijI. rx - 5

180 Andere aandoeningen van de nrannelijke
genrtalia (inclusief spermarocèle, exclusief
steriliteit (628 Y)

186

Aandoeningea van de urouwelijke
geslachtsorganen

18 I Fibroadenomatr.rsis cystica ó l0
182 Andere aandoeningen van de borst, inclusief

gynaecomastie, borstabccs (niet puerperaal), af-
wiikingen aan de tepel 6ll -

183 Salpingitis, oöphoritis en ontstekingen in het 612 '
kleine bekken 61'4

184 Cervicitis en erosie van de portio ó13

185 Vaginitis N.O.S. (exclusief aangetoonde rnonilia
of trichomonas) inclusief leukorroe, fluor
vaginalis oÍ trichomonas 614

Ute«rvagi nale prolaps : inclusief cystocèle, rect<>

607 Y

160

003

l6l
t62
l6J

164

561 Y

563

0091

5640

565 Y

569 M

569 X

455

s7t Y

574 Y

5.]ó Y

008 Y

009 Y

540 Y

550 Y

553 Y

551 Y

562 Y

ií,9 \

58()

590

595

s92

597

s93

798

(785 Y)

I lo Henrorroiden

165 (lirrosc cn an.lcre leveraantlocnittgen, uitge-
zonJertl hepatitis infcctiosa (070) .. .

166 C-lrolecystrtis, eh«rlelithiasis, eholarrgttis crl

.rndcre zickten vrn rle grrlhlaas crt galwegcn . . .

Antlcrc zicktcrr l rn tlc trrretus rligcstivus inclrrsicf
p.lr)(rcJ\ .rJll(lr)clllllEen, tlcur, pcrltotlrti\

X AANI)()l:NlN(;t'.N \/ÀN l)l ll(,\( l1l5
ut{()(;tiNll At ls

Adtal(lautNln uan lt urtn,'u'tgan

Acutc cn chronischc glottreruloltephrltt\ (cxclu-

sict pycloncphritis) cn ncfrosc

ALlltr pycl(rncPlr rrtis, pyclrtrs

Cystitis, urincweginÍcctie N.0.S.

(Nrer)stcen, allc krkllrsatres

Llrethritis: N.E.(1., niet specifiekc, ö{ N.().A.:
inclusief meatitis, exclusief spccifieke vcnerische

urethritis (098 - 039 Y) ....
Onhostatische alburninurie

Afwiikend urine-onderzoek N.().S., N.Y.D. . . .

Andere aandoeningen van de nicr, ureter en blaas
inclusief chronische pyelonephritis, hydrone-
frose, urethrastrictuur .

Tlekten uan de manneliike geslarhtsorganen

cèle. 623

187 Symptomen van de menopauze, climacteriéle
klachten: exclusief psychiatrische symPtomen
(Sectie V), vaginiris senilis . 627 -

188 Prenrenstruèleklachtcnsyndroom.... 626X

M en strua t i est oorni s s en

189 Anrenorroe, hypomenorroe, oligomenorroe,
exclusief zwangerschap (Y 63 -) 626 M

190 Ernsdge hypermenorroe, menorragie .. 6262

l9l Prinliike dysmenorroe, intermenstruele piin

,,middenpiin"
192 I'olymenorroe

193 Andere nrenstruaticsroornissen, rnclusref inter-
menstrueel bloedverlies - metr<lrragie, menonre-
trorr.rgie, postnrenopausaal bloedverlies .... -.

Rccteal bloedverlies
verlies, uitgezonderd

, gasrrointestinaal bloed-
haenratcmesis cn rnelaena

167
()4.1

016

()4 5

()4 5

l tti
t94

Nlyont.r ulcrr. . .

()vrrtrtncystc -- rualigne. . .

()lrrnutncyste fysiokrgisch
()vlriurrreystc hcntgnc...
(.ytologic vatr dc ccrvix . . .

6263

626 C

626 Y

218 Y

180 Y

629 Y

228 Y

YI()Y

l6ti

169

170

t7t
t72

173

298

t74

Y

I

Y

Y

x

599 Y

600 -

601 Y

603 -

6M-
7s2l
605

t96
197

198

199

200

201

350

351

195

Arrtlcrc ;rantloeÍ)rngcn van dc vrouwelrjke ge-

slaclrtsorganen inclusief entlotnctriose,,,pelvic
congestion" syndrotrrn, vulvitis, Barth()lrn abces,

exclusicf Barrholrn cyste ... 629 Y

Sterilitcit van de man of de vrouw 628 Y

XI ZWAN(;ERSCHAP, GLBOORTÉ, E,N

KRAAMBED

Eooprsche zwangersóap 63 I

Bkxdverlies tiidens de zwangerschap, alle oor-
zaken: inclusief placenra praevia, dreigende
aborrus 632

Urineweginfectie tiidens de zwangerschap en/oÍ
het kraambed 635 -

Toxicose, pre-eclampsie cn eclampsie tiidens
zwanBcrschapen/of kraambed ..... .. 637

Abortus provocetus met of zonder complicaties ó40 Y

Spontanc abortus cn N.O.S., inclusief ,,missed
abortion" en abortus incompletus 643 Y

De diagnose ,,zwangerschap Y 63

Prenatale zoÍB .. Y 60

175

t76
t77
178

249

t79

Berrigne prostaathypertrofie . .,

Prostatitis, vesiculitis seminalis

Hydrncèle

Orchitis en epididymitis exclusicf Parotitis
epidenrica (072 -\ .

Nier ingedaalde testikel

Slurfpreputium, phimosis, balanitis
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207

208

202 Antlerc conrplicaties vln dc zwarrgcrsehlp
(prenataal): inelusicf inlcctic van dc tructus
gcnitalis, ancmie, crncsis cn hypcremesrs,
ligl3rngsafwiikingcn van dc foetus (cxclusief
parrus rnet conrplicatres (6ól Y)

Nornrale parÍus .

(icconrplicecrdc pàrtus

Mastiris cn an(lcr( lacÍaticstrxrrtrisscn ........
Postnatale zorq, . .

Ànderc complicattus tijdctrs het kraarnhcd;
inclusief infectic van de genitalia, anetnic . . . ..

XII AANDoHNIN(;EN VAN DE HI.]IT) }.]N

HE T SUBC]U'I'AAN §íEF]F'SEL

F-urunkel, carbunkcl, cellulitis, abces: exclusicf
in dc neus (508 X), oor (380 -), pcrianaal (565Y),
vulvair (629 Y), rnamma (6ll -,678 -), vinger of
teen (681 Y), geinfecteerde chirurgische wond
(998 Y), penis en scÍorunr (607 Y)

F-urunkel, carbunkel, cellulitis, abccs van vinger
of teen .

l..ynrfadcnitis - acute: inclusief gcabcedccrdc;
cxclusief chronische (289 M) en vergrote lymfc-
kf icr, lymfadenopathie (7827\ ,

lnrpetigo

Erysipelas

20.1

204

2() 5

t52

206

209

tt0
0() 7

2ll

l!?.
rln !

2l -l

?14

215

lZ9 Uleus varicosunt, variceus cczcem, stàsls-

dermatitis

Prtyriasis rosea

Psoriasrs met oÍ zonder arth«rpathtc

Prurrtis en daarmee samenhangctrdc versehiln'
selen: inclusief licherr simplcx chronicus, neuro-

dermatitis, anogertitale prurirus

024 I)ermatophytosis, dermatomycosis: inclusrcí
zwcmmcrscczcctn, tinea, ringworm

025 Hurdinfeetie door monilia
() l0 Herpes zoster

0l l Hcrpes sinrplex

029 Petliculosls

Ol0 Scabies. :......
0l I Molluscum collaàglosum

219 l-rktloorns cn vocteclt

0 l9 Wratrcn

250 Mrxdervlck, naevus pigmentosus . .

22O Athercxrmcyste, inclusief epithcelcysre

040 Lrpoom

034 Hurdtumor - maligne

041 Huidtumor - benigne

í1975) hursarts en wctenschap lli, !6ó

Pilonidale cystc, [istel, pyodermic, pyogcen
granuloom, andere infecties van de huid of sub-

cutaan weefsel 68ó Y

Scborroische dermatitis: inclusief roos. . ... . . . 690

(lonr.rcrdcrrnatitis en dermaritis door andcr
fysisch agens: inclusief verbranding door de zon 692 Y

Bijr. ïx - 6

221 lngcgrocrdc nagcl, onychogryphosis cn arrdcrc
nallelaandoeningcn ...

222 Alopccra, folliculitis en andere haaraan-
docntngcn

223 I'onrpholyx en andere aandocniugen van zweet-
klicren inclusief sutlamina cxclusief hyper-
hr,lrosis (788 l). 7O5 -

224 Acne .. 7O6Y

225 Chronisch huidulcus inclusief decrrbirus; exclu-
sief ulcus varicosum (454) .. .. 707 -

226 lJrticaria, allergische oedenren, Quinckc
oedeenr: exclusieÍ reactic op mediciinen (977 Yl,
oedeem N.O.S. (7826) . 708 '

227 Anderc aandoeningen van de huid en subcutaan
weefsel, inclusief keloid, implantatie-dermoid,
rosacea, erythema nodosum 7O9 Y

XIII. AANT)OENINGT.N VAN SPIL,RË,N,

SKb,LET EN BINDWEEFSL,L

Arthritis
228 Rcumatoidc (poly) arthritis cn daaraan verwantc

vcrschiinselen inclusief ankyloserende spondyli-
tis; exclusief arthroPathie door psoriasis...... 712

229 Osteoarthritis, osteoarthrosis lk daaraan ver-

wante verschiinselen: exclusieÍ aandoening van

dc lumbale wervelkolom (71.1 X)

Traumatrschc arthrltis: inclusief hydrops . . '.
054 Jicht
231 Andere s«rorten arÍhritis & bindweefselaan-

doeningcn: inclusief àrthritis N.O.S. of N.O.S.'

Niet artitulair reuma

232 Bursitis, tenosynovltis,peritendinltis' sytrovitls:

exclusreí schouder (717 Y) . . 7l I Y

2.].1 Schoudcrsyndromcn: inclusieÍ,,rotator cuff syrr-

droom", ,,frozcn shtrulrler", bursttis van de

sehouder, periarrhritis humcroscaptrlaris '.... 717 Y

234 Ander nict àrticulair rcuma: inclusief fibrositrs,

myalgre, sprerPiill, myosrtrs 7179

Syndromen sdmenhangend met de u,eruelkolonr

l-15 Syndromen samenhangend met de ccrvicale
wervelkolom inclusrcf cervicale discuslesie,

Í()rtrcollis, hrachiocervieaalsyndroorrt ; exclusief
ostearthritis (713 Y), str,ve nek (84701 ....... 728 C

216 Syndromeu sanrenhangcnd nrct de thoracale
wcrvelkolom rnclusicf thoracale discuslesie, piin-
uitstraling; exclusief osteoarthritis (713 Y) . . .. 728 Y

237 Ostcoarthritis van de lumbale wcrvclkolonr tn-

clusiefspondylitis,spondylosis ...... 7l3X
2.18 ,,I-ow back pain" zonder urtstralingssyrnp-

romerr, rugpijrr N.O.S. lumbago inclusicf coccy-
godynic I 17 X

239 Andere luntbale syndronrclt inclusicf diseuspro-
laps of gedegenereerde ltrmbale (of lurnhosa-
crale) discus, ischtas . 725 Y

252 Spondylosisthesis ..... 758 Y

6.14 Y

650 -

661 Y

678

Y6l

677 Y

680 Y

ó8t Y

683 -

684-
0j4 Y

454

696-]

6e6 Y

698 .

II0Y
l12x
().5 1 .

054-
ll2 Y

r ll -

().19 -

701) -

079 I

757 t

7{\62

214 -

172 Y

2l(r -

2.]0

701 -

7(A -

7ti Y

7t4X
274 .

Seborroische wrttteÍ1, serriele wrattetr, keratosis acute infcctietrzc arrhrirls, syndroorn van Rciter'

s.leris . 216 - sysr. lupus erythemat()des, dermatomyositis,

Ilczeem en dcrnraritis: inclusicf atopisch, aller- sclerodermie; exclusief polyarterltis noc dosa

gisch en hi1 kinderen 691 11-:s 
Y)' gewrichtspijn (7873)' gezwollcn gc-

Luierurrslag, luierdcrmatitis 692 x wrichr (7874) 714
I

216

2t7
218
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24O Canglion

241 M. Osgood - Schlatter cn andors ostc()ch()rl-

drosis - lokalisaties (Scheuermann, Perthes) . ..

242 Osteoporosis

243 Chronische iuwendige gewrichtsbeschadiging
inclusief langdurig aanwezige meniscusschcur,

corpus librum; exclusief acutc traumata'.....
244 Verworven nrisvormingen van dc wervelkr.»lom

inclusieÍ kyphosis, scoliosis, lordosis, exclusief
aangeborcn misvormingen (758 Y)

245 Andere verworven misvormingcn inclusief pes

planus, hallux valgus, exclusief aangeboren mis-

vormingen (755 Y, 758 Y) .

246 Andere aandoeningen van spicrcn, skelet en

bindweefsel, inclusief spier- of gewrichtszwakte,
c«rstochondritis, aandrxningen van het sacro-

iliacale gewricht.... . .

xlv. AANGEBOREN AFWIJKINGEN

247 Aangeboren afwiikingen van hart cn bloedvaat-
stelsel . .

248 Aangeboren afwiikingen van de benen inclusief
congenitale heupluxatie; exclusief pes planus

(738 Y)

249 Nict ingedaaldc testikel

250 Moedervlck, naevus pigment()sus . '

044 Henrangioom, lymfangioom, geboortevlek . ' . .

O49 Crctinisme

251 Afgcsloten ductus lacrimalis, Jacryocystitis .. '

252 Andere aangeboren afwiikrngcn rnclusicf

spondykrlisthesls exclustcf aattgcborcn stof-

wisseltngsstoornissen, hrivoorbccld ,,cystic
fihr<rsis" (249 Y)

XV. PF-RÍNA'I'AI-È, AANI)()ENIN(;}.-N

25.1 Allc pcrinatalc rtirtrtlocttitllictt trtcltrsiet gchoortc-

tràunl;r, hyaliene nrenthrarrttzicktc, pllcl,lnornlc
cn .liarrce bi1 pasgcbrtrcrrcn, scpsis unrbilicalrs,

erythroblrst()sis foeralis, hcnltlrragrsehe ziekte
van dc pasgeborenc, prcmaruritas, dysrrtaturitas,
postÍnlturitas, mccrlttrggcboortc, íysiologrsche
ictcrus, niet groeien na dc gebrxrrtc

051 VoctlingsprobleÍnen...

XVI. T-ICHAMF,T,UKÉ, AFWUKINGEN'
SYMPTOMEN EN St,ECHT GEDE,FINIEIiRt)E
TOES'TANDEN, NIET EI-DÈ]RS

OMSCHRTTVEN OF NOG GEF-N DIAGNOSE,
BETREKKING HEBBEND OP

Het centraul zenuwstelsel en pnifere zenuwen

254 (lonvulsies, inclusief koortsconvulsies " " " "
255 Abnormaleonwillekeurige bewegingen inclusief

tremor, spasme, fasciculatie; exclusief ric (306 Y)

,,restless legs" (787 M) . . . .

256 Duizeligheid

257 Hoofdpiin inclusief aangezichtspiin; exclusief
spanningshoofdpiin (1068) en migraine (346 -)

Spraakstoornissen

Gevr>elsstoornissen, peraesthesie exclusieÍ

,,restless legs syndroom" (787 Ml

Bijl. Íx - 1

Ilet o<tg

260 §íazig zien 78f Y

094 Refractic-afwiikingen, verminderdc gczichts-

scherptc 370 '
098 Blindheid 379 -

731 x

722 -

7230

724 Y

735

738 Y

729 Y

746 Y

755 Y

7 52t
7571
)41

244 Y

714 X

758 Y

778 Y

269 X

7802

7803

7805

791 -

78 15

781 X

Het oor

107 Oorpijn

105 DooÍheid

261 Oorsuizen

267

268

269

270

77 I

)72

387 Y

389 Y

781 M

Cardiouasculair en lymfatisch sy§teent

262 Piin op de borst inclusief precordiaal; exclusief
piinliike ademhaling, pleurodynie, piin door
pleuritis (75371 . 7820

263 Hartkloppingen '.. '. 7821

ll9 Verhoogde bloeddruk, niet gediagnostiseerd als

,,hypertànsie" 401 X

264 Syncope, flauwte,,,blackour" 78Zs

115 Functionele en niet-gediagtrostiseerde hartge-

ruisen.. 429X

265 Oedeem inclusief vochtrctentie 7826

266 Vergrote lymfeklieren (niet infectieus) inclusief
lymfadenopathie N.E.O.; exclusief chronisctre

en niet-specifieke lymfadeniris (289 M)' acute

lymfadenitis (683 -) . " 7827

258

259

Tld.- tus / esP iÍatorius

L.pistexis 7tt30

Haemoptr>e 7831

l)yspnoe inclusief orthopnoe,,,wheezing" dtxrr
psychogene oorzaak exclusief hypcrventilatie .. 7832

Hocstcn 78'13

l{ecisheid 78.1 X

I)rjnlrlke ademhaling, pleurrxJynic, pleuraprin
lcxclusref anderc pijn op de borst (78201, pleuri-
rrs(5ll't 7837

21 2 l'lcuracxsudaat N.O.S. exclusref specifiek hac-

tcrreel (5 I I -) en tuberculeus (01 I Y) Ol22

'I rd( tus Et2stÍointestinalis en buik

273 Anorcxie 7840

274 Misseliikhe id enlof braken exclusief wagen-

ziekte (994 Y) ... . 7841

27 5 Maagzuur 784i
153 lndigcstie 5-16 Y

276 Haematemesis & melaena 78-5 Y

164 Rectaal bloedverlies .. 569 X
277 Hepatomegalie, splcnomegalie 782 Y

278 Flarulentie, rucus . . . 784 Y

279 Buikpiin inclusief krarnpen bii kinderen ..... . 7855

163 Rectale en anale piin 569 M

001 Drarree 0091

16'l Consripatie 5640

Tractus uroganitalis

280 Piin met betrckking tot de urinewegen of de
micric. . 7960

281 Enuresis (bedwatercn) 786

282 Strcss incontinentie . . 786 M
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28-t Frcqucntc micrrc rrrclusict llyeturie, polyurrc . . .

298 Aiwijkentle bcvirr.[lrg,cn bij urilrc-orrrlcrzock . .

284 Pijn rnet bctrckkirrg tot dc genitalia inclusicí
dyspcreunie; exclusicf dysnrenorroc (62ó.1) . . .

079 Frígiditcit, inrpotcntic, vcrnrindcrdc lihido ... .

t85 Vaginitis

285 l'iinlijkc rnarnrna, mastalgie, mastotlynic......
182 Afseheiding uit de tcpel inclusief blocderige af-

scheiding

M ens t rud ti e s toornis s e n

189 Amenorroe, hypomenorroe, oligomenorroe .. .

I90 Hypcrmenor«re,mcnrrrrigic

l9l Dysmenorroc, intermenstruele pijn - ,,nrirJrJcn-
pi,n"

192 Polynrenorroe

193 Andere menstruatiestoornisscn inclusief inter-
menstrueel bloedverlies - metrorragie, nreno-
mctrorragie, postmenopausaal bloedverlies . . . .

Ledematet en gewricbten

286 Piin in de ledematen inclusief ,,groeipijn" bii
kinderen

234 Myalgic, spicrprin, myositis

287 Beenkrampen inclusief nachtcliik, ,,rcstless legs

syndroom"

2.lu Rugpijn,lumhalgic

288 Cewrichtspijn,arthralgie

289 Ccwrichtszwclling...
246 T,waktc van de ledcmatcn, spier- of gcwrichttn

Bijl. rx - 8

297 Scntlitirs, vcroudcrtrrgcxelusicf sctticlcpsychosc
(2e2 Y)
(icdragsstorlrnissen N.E.(, .. 108Y

786 (.

7t]9 .

7Ít67

.]o-5ó

622 X

786 Y

6l I -

626 M
62(12

626]

62(, (.

626 Y

787 X
7179

7Í]7 M

717 X

7873

7874

729 Y

785 1

788tJ

7t182

69ll-

69 l-
708 .

]ó0 -

997 \'.

507 -

491 -

9lÍt-
.56 I )',

691 .

788 M

277 -

788 X

269 X

790 Y

796 X

.JOI

302

.10-3

304

305

.106

307

108

.109

.tt0
3ll

789

289 X

287 Y

279 M
429 Y

796 M

796 Y

8ll -

814 Y

8ló Y

82t Y

794

07tl

(hn, er k laa r d afwi 1 kend onder« rc k

29ll Afwiikentl urinc-ondcrzoek inclusicf asyn)pto-
rnatischc bactcriurie; exclusicf orth(rstatischc
albunrinuric (593 X)

06.1 Aíwijkende hcrnatologischc bevindingen in-
clusicf verhoogde bczinkrngssnelheid van de
erytrocytcn

062 Afwr jkcnde stolIngstrjd
0ó5 Afwrjkcndcbloedchemie
I l8 Aíwiikend clcctrocardiogranl... .

299 Ander afwijkend onderzoek inclusief afwiikcnrle
rönrgenfoto

300 Alle andere afwijkingen, symptomen en slecht
gcdcíinieerde toestandcn inclusief dood door
onbekcnde oorzaak, dehydratic en stoornis in dc
electrolytenbalans, stridor, singultus, shock,
gcelzucht, ascites .

XVII. oNGEVAt-t-Ë,N, VERGIF]IGINGE,N
EN C[.WEt-t)

Fracturen, fracluur-disktcaties uan de:

Schedel en aangezichtsbcenderen . 803 Y

Wervelkolorn met of zonder ruggentergslesie . . 805 Y

Ribben. 807 X

Clavicula 810 -

Humerus 812 -

290

29t

292

2r8

2tr
226

092

J34

145

t44
r2t
159

2l.l
29i
05.5

294

05.]

295

296

Algemeen

Flxcessief transpi reren, hyperhydrosrs

Ko()rts do()r onbekendc rx.rrzaak, fcbris c elusa
ignota, rnclusieí hypcrpyrexie

Llitslag, àndcrc niet-gespccificecrdc hurdaan
Jrrningcrt

Pru ritus

Allergreën

Allcrgrsch clzcenl en tlcrmatitrs

Allcrgische urticària, netclr«,s of ocdccm . . . . .

Allcrgrschc conlunctivrtis
(icnecsmitldclenallergie cxclusief c()ntac(-
dcrnratitis (692 Y1

Allergischc rhinitis .

Allergisch a\tnla .

Allergic voor inscctertbcten «rf steken

Allcrgrsche nranifcstirtics van tJe ingcwartrJcrt ..
Allergie, allcrgischc rcàcties N.O.S.
(,cwichtsverlies .....
( )bcsrtas

Achtcrblilven van dc tc verwachten fysiologische
ontwikkcling exclusicí nict groeicn van de pas-

geb<rrcncn (778 Y\

Vocdrngsproblcmen bil bahy's

Malaisc, moeheid exclusicf neurasthenie (300 Y)

Tumor of gelokaliseerde zwelling N.().S. en
N.Y.D. (biivo<.rrbecld van de buik, bekken oÍ
borst . .

Dtsktkatres en subluxaties

312 Knre en patella inclusieí acute nreniscuslesic;
cxclusief chronische menrscuslcsie (724 Y) . . . . li.l6 -

3 l.] Alle andere dislokatics cn subluxatics ÍJ39 Y

Vercturkrngen en dtstorsies (uun gewrtcltten cn
aanliggnde spieren)

.l 14 Schouder, elleboog cn arnr . . . 840 Y

.l 15 Pols, hand cn vingcrs tl42 -

.l 16 Knie en onderbeen . . 844 -

317 Enkel . . tl45 X

318 Voet en tenen . . 1i4.5 Y

.l 19 Hals inclusief ,,whiplash" 1147o

320 f)e rest van dc wervelkolom, inclusieí sacr«»lir
cale gebied en stuit 846 Y

Alle andere verstuikingen cn distorsics rnclusrcf
slecht gedcÍirrieerJe .. .

Andere traumata

122 Hrxrfdverwonding, hcrscnschuddirrg, intracra-
nièle vcrwondtng (zonder schr:delfractuur) tn
clusief late gevolgen 854 Y

t2l

Radius en ulna . . .

Oarpalia, metacarpalia, tarsalia, mctatarsali.l . .

F-elarrgen - voet of hand ..
I'em u r

l-ihra en fibula inclusief enkelfracturen 82.1 Y

Allc andcrc. fracturen' inclusief slecht orn-
schreven fracturcn . . 829 Y

848 Y

(1975) huisarrs crr wctcrrschap Ill, ló8



,ll.t Vcrscircurirtg, t)pcrl w()nd, rÍiltlttt.tttse hr rtttpttlir-
ttr tttclusicf v,ttt tlc trttt.l.rt clt hct trotttttrclvlics;
slcck wondcn

t24 l)tcrchcct inelusicl hottJcbct't, slertgehect .. . . .

.i25 lttsectchcct cll -stcck ittclLtstcl spirt . . .

316 Schirving, schrrtnt, hl.tar ntclLt:tcf (x)B . .. . . . . .

J27 tluil, kncuzrng, corrtusic rrrct itltJdtc hrri.l, rllclu-
sieI oog, hcntittttottt; cxclttstcf sp(tltt:ltlc §uh-

cr»njlrncÍivalc hlocrlirrg ( lTtl Y)

l2tl Vcrbrlnclingcrt.-elkr grrr.tcl rnclusrcl.hcntischc
vcrhrlnditrgcn, 0()ll . . .

.129 (irrpus llierruur in wccíscls

-130 ()orprrs aticnutn, bittttcrtg,ckotnun vi;t ccll
liehaanrsopcninB; cxchrsict ()og. . ..

l.]l [.atc err natleligc effcetsn trrturua inclusic[ lit-
tckcn, nrisvr-»rnring, inv.rlidrtcrt ....,.
N.B. voor suicidc'cu suiei.lcpoging: gebruik ccn
cijfer voor de aard vxn dc zelfvcrwottditrg ctr een

andcr cijicr vorlr hct ondcrliglicrrtlc ctlr()ti()trclc
(292 Y - .306 Y) of soeialc problccnr (Y I I I - Y
169)

l.ll Andere vcrwontlirtgcn ctt trlrtttrata inelttsief nrul-
tipclc traunlxtir N.F-.1). .

JI'

N.r,/c/r.gr el-lcctot

N.r.leligc cficctcn vllr ntcdic,rttrcntcn inclusi('í
.rllcrgiu, (,vcrd()scnnH, rr.latlcs ()p ttllllltltllsàll('
cn triulsfusics exclrrsref .()rrtil(t(lrrnr.ttitis (691

Y) cn vtrbr.trt.lirrgr:rt (949 \'t . . . .

N.rdcligc cíícetctr !.rrl .lrl(l(Íc .ltcrrtic.rliilt rtl'

. lLrsicf lood ; erelttri ct !()ttl,l(t J('rllliltitls íírt)2 Y1

crt vcrhr.ttttltttgrtt (9'19 \') . . .'
( onrplre.rtrcs vrtt tttctlir.lrc lrclt.tttrlt lttt13 ttt. ILtstct

u'orttlitrfcetic, rl'otttlhrctrk .ri ,1,,,,t l.tl l)..
r()r)tllctl\tr.llclt, l)Í(,tll('\('ll, l).1((lll.ll(r ol
Ir rr rrlr.r.r l[rtr r r. t rc

Nr.lrlige Hc\(rlH(rr r.trt ttstr.ltt l.tttoterl llrt;
vrxrrhccltl \^'.rrnlt(, kotr.lc, .lrrrL, lr( u(l{llt}l)
irrelrtsict hcvriczrrlg; exr:ltt.tel 7ol)\(rlrr.lÍl(lltlll
(692 \',)

xvt il. AANVt,t.l.[,.N])E (.l.Assl l. l( A'l l t'-s

l' r ct' c n I teu c gen,:,:s k unrle

(icrrceskuntlig ()rtdcrz()ek wltitrlril Sccll zickru is

()ntdckt rnclusicI kcuring,,,sercenirtg", vollcdigc
of gcdceltclijke,,chcek rrp", zrrigclingen- crt

klcutcrzorg, prc-()pcraticI ondcr2oek, cervix- cn

virginaal cytologie, onderzock op uitslttiting v:rn

ccn specifieke zicktc .

(.()ntireten cn tlragers (vcrrnoedcliik oÍ hcwczcn)

v.rrr i rrfcctiezicktcn o[ pirr.tsitairc rrarlrloctritrgcn

inclusicf pr«rfylaxc; cxelusic[ ircutlt rctlmir (.]91

Y) .....
l4o I'«rfylacrische imntunisatic, trtcnting of vae.i

tlilUc ,

14 I ()hserr irrie cn z()rg vo()r frtiijlrtcn mct cen ,,high
risk", nrctlieatte ......

142 ()bservltie en zorg v«xrr ,tntlere ,,high risk"-
patii'ntcn inclrrsicf lllcll§cll nlet ecn pr()thcsc . '

( )ezursPlanning

]4.] Stcrrlisirtie - tnirrt of v[()tlw .

,44 ()rale ,tntieonccptic . ..

A r hu iu s tr a ti eu e p il )c e.luf e s

]48 Rricvcn, fornrulicrcn, verklarirrgcn, rcccptcn,
zonrler ondcrz<lck ,lí gesprek, pilrcccptcn .. ' ' . Y 73 '

149 Verwijzing, zondcr ondcrz{rck of gesprek .. ... Y 74 '

-161 -

Y

x
x
Y

Y

M

Y 4ll
Y 4r4

Y 43.5

907

907

9l8
e tft

929

941)

907

eJt

999

g7' \

9tiv \

r45

].16

t47

BijI. rx - 9

t.u.t).
Arrtlcrc rrnticorrccpticntcth()dcr) .... . .

Algcrncrre voorliclrtirrg over àrrticonccptic inclu
sicf irtlvics t()t sterilisàtic o[ ahortus

Ttrg trtxr rnoeder en kind

Dc diagnose zwangerschap

Prenatalc zorg . .

Postnaralc zoÍg inclusief lactatic-rcmnring
zonder ziekte

Zuigclingcnzorg .... ..

Socialc strxrrnisscn inclusicí socille isolatie, cul-
turele tleprivatie, polititke of rcligicuzc tliscrirni-
ninc.

J50

-15 I

352

3.18

366

Y6l-
Y60-

YóI-
YlOY

Diuersett

.153 E.l-1.8.O., o()rlelPerforatic, circumcisic zonder
ziektc.. Y29Y

.154 Advies, gczondheidsvoorlichtlng en -oPv()eding

inclusicflcssen.. Y72'
9v I \' .155 Andere problcnren buiten de ,,patiérrt" (biivoor-

bceld blocrldr)nor, bezorgdhcid bii tlerdcn,
consult voor een andcr) Y 79 Y

t.l4

i.t i

I lr,

l.]8

]-]9

Y 1.3 I

Y l]2

\'l.ll

Y t.l4e98 \

99-l \

YI()Y

Y49Y

Y42-

\'45 -

Y4ó-

Y 4ll
Y 4.)2

xrx. s(x-lA1.E, HU§íELIJKS- t'-N
(;T.-ZI NSI'ROB I.I]M I.-N OF' ST(X )R NISST.]N

(;cuilsl,r( tbl0ne ,t

t 56 Lleorrornrsehc probletttcn

\57 [{uisvcsringsproblcmen

I 5lt IVtctlschc verzorgtngsprtlbh:tttatick, rJc zorg voor
.'crr ackc

t i9 [ ltrwclrjkrpnrltlctttttt cx.ltrstef problcnrctl bc-

pcrkt rot .l. trksu.rlltctr (ll)-56) '
l6o ( )trrlcr knrrl-[rroblccltt itr.]ttsicf nrrsbruik vrrrt

krrrtlcrclt, krtrtlcrrrrish.tttrlelirtg, vcrrvl.trlozirtg,
.hczrrrgtlhctd rtvcr hct gctlr.rg v,rtr ccll kind'
pr()hlernc,r mct hctrckklt)tl t()Í Scirdol)tccrdc- of
plccgkirrde rcrr

]61 l'rohlenr.rtick nlet bel.r.rrrlc tru.lcrs .rf schoon-
.ludcrs

162 (iczirrsontsporing ;rl darr

of dc rrlrtlere gczinslcderr

Arkl er c g.' a, t t s p r o b I en rcn

Indiutl u ale prLtblan en

llict n)et cchtseheiding,

364 Opvrrcdrngsproblctnen

J65 Zwltrgcrschap zotrder huweliik, otrwettigc
zwangcrschilp

367 Arberdsproble rncn inclusicí werkltloshcid, ntrxi-
liikheden op hst wcrk, treroepskcuzcprtrhlenrett Y 145

368 Andcrc indivitluele problcttren inclusiei lcvcns-
faseproblemariek..... Y 149

369 Wcttclijkc problcnren inclusic[ vervolging,,
pr()cesengevrngennemirrg..... Y 1,54

:l7O Antlcre sociale aanpassingsprohlcmen . Y 169

371 Andcre nict tc classificcren prohlcmen Y 179

Y ll,§

Yl]7

Y t.l7

Y 14l

Y 142

Y l4.l

1197-§) hrrrsrrts crr wcttrrsehap f 8, 169
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INFORMATIESCHEMA WERKPLEKGEGEVENS (t'lOpUr, II)
Bijlage X

Algemeen

Funktionaris:
Bedrijf:
Afdeling:
E unktie-omschri j ving :

0.1

Datun:

Waarnemer:

Sleutelinformant:

op arbeidshygiënisch terrein

nee

T

Is (zijn) reeds eerder onderzoek (en)

verricht?

0.1.1 Benoem het deelgebied:
(verkrijg gegevens

over het onderzoek)

Is er sprake van een

het merendeel van de

0.2

O.2.1 Benoem de bezigheid:

0.3 Is er sprake van een sterke werkplek-gebondenheid?

specifieke bezigheid of handeling, die

werktijd verricht wordt?

nee

u

nee

tr
0.3.1 Benoem de reden:
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Bijl. x - 2

I. Houdingen en bewegingen

Egg9rlgel

1.1 Víordt er langdurig in een gefixeerde werkhouding gewerkt? (bijv.

t.g.v. sterke binding tussen zintuigen of motoriek en vaste taak-

objekten, of t.g.v. ruimtegebrek)

1.L.2 Benoem de basishouding: zitten
staan

Iiggen
knielen
hurken

1.1.3 Benoem het betreffende gefixeerde systeem (evt. foto of
tekening) en schat de tijdsduur waarover de houding on-

onderbroken wordt gehandhaafd:

23*1

u
0

I

rl
n
tl
n
E

1.1.1 Benoern de bezigheid:

beschri jving/tekening deel van het lichaam
<30

min.
30-60
min.

60-90
min.

>90
min.

hoofd
(halswervelkolom)

romP
(wervelkolom)

armen
(schouder)

onderarmen
(ellebooq)

handen
(pols)

vingers
benen

(heuP)
onderbenen

(knie)
voeten

(enke1)
lo

I
t-
3*

niet of niet van Èoepassing
zelden

regelmatig
overwegend



i
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Bijr. x - 3

|.L.4 Worden er vanuit de gefixeerde houding zichtbaar matige of
grote krachtsinspanningen geleverd?

0123

u t_-t u tl
I 1.1.5 Wordt de houdingi of het betreffende lichaamsdeel gefixeerd

aan de uiterste standen van gewrichten of bewegingsmogelijk-

heden?

L.1.6 Wordt de houding of het hetreffende lichaamsdeel afgesteund?

u
nee

u

la

u
ja

tl
Toelichting:

VERSCHIJNSEL:

INDIVIDU:

ERGONOMIE:

SUGGESTIES:

I
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stereotype bewegingen gemaakt?

van dezelfde werkhouding)

Bijl. x - 4

E9y9sl1g9!

t.2 Worden er
(ook het

frekwent

aannemen

L.2.L Benoem de bezigheid:

1.2.2 Benoem het betreffende
per dag dat de beweging

t.2.4 Worden deze

gewrichten

systeem en schat het aantal malen

wordt uitgevoerd:

bes chri j ving/tekening deel van het Iichaam aantal/dag

hoofd
(halswervelkolom

romp
(wervelkolom)

armen
(schouder)

onderarmen
(eIlebooq)

handen
(pols)

vingers
benen

(heup)
onderbenen

(knie)
voeten

(enkel)

t.2.3 Worden bij deze bewegingen zichtbaar matige of grote krachts-
inspanningen geleverd?

rruu
bewegingen uitgevoerd in uiterste standen van

of bewegingsmogelijkheden?
ja

u
nee

l
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Bij1. x - 5

Toelichting:

VERSCHIJNSEL:

INDÏVIDU:

ERGONOMIE:

SUGGESTIES:
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Bijr. x - 6

Mechanische 9rsEpv!lsl

I.J Worden bepaalde pr:nten van het lichaam langdurig blootgesteld aan

mechanische druk (bv. (af) steunen op knie of elleboog, het op één

punt inwerken van een last of kracht, e.d.)?

1.3.2 Benoem het drukpunt en schat de

punten behalve aan lichaamsdeel
poneerde last):

last (N.e. Denk bij steun-

ook aan eventuele gesuPer-

en/of trillingen in?1.3.3 Werken op het dn:kpunt tevens schokken

ja neerrl
nee

u
t.3.4 Zí1n er situatieve voorzieningen?

ja

1.3.1 Benoem de bezigheid:

druk- of steunpunt Iast of kracht (kS)

schouder en rug

elleboog

hand

vinger

knie

qebruikt?

unrt]
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Bijl. x - 7

1. 3.5 Zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar?

nee

T
0

i--i
t_l It]I

Toeliclrting:

VERSCHÍJNSEL:

INDIVIDU:

ERGONO}IIE:

SUGGESTTES:

Worden deze gebruikt?

l1

I
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Bijl. x - I

§r*h!qrt:P3!3lts9r

L.4 Víordt er in belangrijke mate een beroep gedaan op de spierkracht

(matig tot zware spierarbeid) ?

0

u
L

T

de beziqrheid en schat aantal en

te hanteren lasten
t.4.1 Benoem

tueel
van even-

1.4.2 Benoem de spierarbeid: fJ nn [-l .*t. L/das

1.4.3 Is er sprake van extra grote krachtsinspanningen
(trv. Iasten >50 kg, "uit alle macht'r inspannen, e.d. ) ?

3

n
t.4.4 Is er sprake van een eenzijdige spierbelasting?

0123unrl
L.4.5 !{orden de krachtsinspanningen geleverd in uiterste standen

van gewrichten en/ of bewegingsmogelijkheden?

0

u

0

u
1

,l
ll
j

3

tr
2

il

gewicht

overwegend
bewegings-

arbeid

overwegend
houdings-

arbeid

wisselend deel van het
Iichaam

:verwegend
MATTG

overwegend
ZWAAR

wisselend

"heIe
lichaam"

armen

handen

benen
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BÍjl. X - 9

Toelichting:

\TER.§CHI']IISEL:

INDIVIDU:

ERGOIOI{IE:

SUGGE§TIES:

il
í-)

i

i]

i"iri

íi
'-_ J

i-)
Iii

fl
.I

iI
-.\
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Bijl. x - 10

II. Lawaai

2. Is er tijdens het werk sprake van blootstelling n lawaaibronnen?

0
i----i

LT

2.2 Benoem de aard, meet

schat de duur van de

het geluiddnrkniveau op de werkplek en

blootstelling per dag:

I

I

2

,-lrl

nee

u
L

i-l
L_.,1

0

:l

2.3 zLjr: er situati.eve voorzieningen?
ja

T
I

deze gebruikt?
t
!{orden

tl
er persoonlijke bescheruingsmiddelen beschikbaar?

ja nee

--; lllIII

2.4 zíjn

I
Worden

3

n
2nti

1

T
0

-l I

2.1 Benoem de lawaaibron(nen) en de beziqheid

blootstelliniveau in dB (A)aard van het lawaai

. . tot .. dB (A)over$regend kontinu

tot .. dB (A)

deze gebruikt?
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Bijr. x - 11

Toelichtj-ng:

VERSCTIIJNSEL:

INDIVIDU:

ERGONOMIE:

SUGGESTIES:



jj
1i
rl
,f -F

i1

i.l
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Bij1. x - t2

III. Kllnaa!

3.1 Is er sprake limaat?

23
van blootstelling aan het buitenk

01uu ilrll

til3.1.1 Benoem de bezLgheld:

3.t.2 lfordt er tegel!.Jkerttjd spl.erarbeid verrieht?
nee llcht matÍg zwaar

nee

u
nee

u

3.1.3 ZlJn er sLtuatie\re voorzLenLngen?

Ja

u

l

I l

lunn
§seIIS!$&s:

\IERSCEXJNSEI,: laaa.aa.a. aaoa.

INDIVIDU:

ERCS{OMIE: a..aa

SUGGE§TTES:

I

I

i
I

I
I

--,}

urlu

3. 1. 4 31Jn er persoonlijke beschermingsnLddelen beschÍkbaar?

lforden deze gebruikt?
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van frekwente blooÈstelling
(overgang warm .(--} koud)

Bijr. x - 13

aan grote temperatuur-3.2 Is er sprake

wisselingen?

3.3

Koude

0

n
1

u
3.2.t Benoem schat het aantal malen per dag:

[l maal/das

Is er kans op een negatieve beÍnvloeding van het binnenklimaat?
(Bv. beÍnvloeding door:

- buitenklimaat:
n. v. t.

3.3.1 Benoem de reden:

3.4 Víordt er gewerkt in een (kunstmatig) koud klimaat?

nee/

u

0

tr

de bezigheid

grote open ruimte ja
grote glasoppervlakten
zonder zonwering
slechte isolatie, kie-
ren, spleten, e.d.

- hoge luchtsnelheid of hoge
vochtigheidsgraad veroor-
zakende installaties)

de bezigheid:3.4.t Benoem
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9Íarmte

3.5 Is er tijdens het werk sprake van

3.5.1 Benoem de

stelling aan

t2

Bijl. x - 14

warmtebronnen?

3

bloot
0

T

de bezigheíd:warmtebron (nen)

3.6 Itgtgll : ! -=tleÍ -3..I -vet-lgeee§ ells-l: :

3.6.1 Wat is de (droge) temperatuur op de werkplek, en schat de

duur van de blootstelling (uren):
oc

hoge vochtigheidsgraad
hete baden, vrijkomen

ja

u

3.6.2 Is er kans op een

( spuitinstallatie,

3.6. 3 Is er grelijkertijd sprake

uur

n

nee

u

van de lucht?
waterdamp e.d.)

3.6.4 Zijn er situatieve voorzieningen?

3.6.5 Is er sprake van

klimaaÈ?

van spierarbeid?
nee licht matig zwaarruul

la nee

nee

u

ilnnt]
een werk-rusttijdenregeling vanwege het

nD



I

I

I

I

I

l
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Bijr. x - 15

3.6.5 Zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar?

TIT]T

nee

u

ToelicFting:

VER^SCHIJNSEL:

INDIVIDU:

ERGONOMIE:

SUGGESTIES:
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IV. loxicologische aspekten

4.t Wordt er gewerkt in ruimten waar zich

ties voltrekken?

Bijl. x - 16

(fysisch-) chemische reak-

reaktie (s) (verkrijg gegevens over

verricht die extra

2

u
0

tl
4.t.t Benoem de chemische

chemisch proces):

4.7.2 Is er sprake van een open of gesloten systeem?

oedee lte lii kopen cÍesloEen- gesloten

4.1.3 !{orden er tijdens het werk ingrepen

blootstelling mogelijk maken?

4.2 Ííordt er gewerkt met chemische

soorten, chemische oplossingen,

verbindingen (oplosmiddelen, lijm-
maar ook vaste stoffen, e.d.)

Benoem de bezigheid en de betrokken stof(fen):

4.2.1 Benoem de bezigheid en de betrokken stof(fen):
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Bijl. x - t7

Toelichling:

VERSCIIIJNSEL:

INDIVIDU:

ERGONOMIE:

SUGGESTIES:

4.3

Toelichting:

VERSCHIJNSEL:

INDIVIDU:

ERCONOMIE:

SUGGESTIES:

ïs er tijdens het werk sprake van blootstelling
(Denk aan mechanische bewerking van rnaterialen,

werken van stuivende materialenr -e.d.)

4. 3. Benoem de bezÍgheid (bewerking) en

1

u

aan (stof) deeltjes?
transport of ver-

het materiaal:



180 -

Bijr. x - 18

4 - 4 Ilgt:l -1: L -=tlgÍ -!.? -=t lg! -1: I -vel-!99pes-9 t!s- t§ :

4.4.1 Is er sprake van een grote luchtturbulentie?
(hitte, hoge luchtsnelheid)

ja

l--iti

4.4.2 Is er sprake van huidkontakt?

4.4.3 Is er tegelijkertijd sprake van spier- en/of hitte-arbeid?

4.4.4 Zijn er situatieve voorzieningen?
ja

u

la

u

nee

rl
nee

rl
nee

u
nee

u

t]UUtl
4.4.5 Is er sprake van een werk - rusttijdenregeling i.v.m.

toxicologische aspekten?

4. 4.6 Zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar?

[íorden deze gebruikt?

ja

u
nee

T
nee

u

nfrn
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Bijl. x - 19

Toelichting:

VERSCHIJNSEL:

INDIVIDU:

ER@NOMIE:

SUGGESTIES:
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v. Tri I lingen
Bijr. x - 20

en/of voertuigen?

23
5. Wordt er langdurig gewerkt met trillende

1 Benoem de bezigheid en het werk- en/of voertuig:

5.2 Benoem het betrokken

stelling:
systeem en schat de duur van de bloot-

5.3 Worden er zichtbaar
betrokken systeem?

krachtsinspanningen geleverd door het

werk-

1

u
0

il

tutrn
5.4 Is er Èevens sprake van fixatie van het betrokken systeem?

5.5 Zijn er

nee

u
nee

T

la

T
situatieve voorzieningen?

ja

tr

sduurbetrokken systeem

"hele lichaamtt
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Bij1. x - 2t

Toelichting:

VERSCHIJNSEL:

INDIVIDU:

ERGONOMIE:

SUGGESTIES:



-r84-

VI. Straling

6. !{ordt er gewerkt met of in de buurt

Bijl. x -22

. van

0

u
stralingsbronnen?

123

6.1 Benoem de bezigheid:

6.2 Benoem het t)pe straling en de stralingsbron:

6.3 ZL)n er situatieve voorzieningen?

Víord.en deze gebruikt?

nee

tr
0123nuuu

6.4 Is er sprake van een werktijdenregelÍng i.v.m. straling?

6.5 Zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar?

nee

u
nee

T

la

u

type straling stralingsbron

ultraviolet

infrarood

laser

ioniserend

gebruikt?

[[ur]
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BijI. x - 23

Toelichting:

VERSCHIJNSEL:

INDIVIDU:

ERGONOMIE:

SUGGESTIES:
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Bijr. x - ZA

VII. VeiI ighei dsaspekten

Werkomgeving

7.t Zíjrr er in het oog springende wanordelijkheden op de werkplek?

7.2 Víordt er gewerkt op hoogte, of in de buurt van e.d. ?

7.3 !{ord.t er gewerkt op een glad, ongelijkmatig of rommeJ-ig loopvlak

ea/of werkvlak?

utruI
7.4 Wordt er gewerkt, bij stapelplaatsen, stellingen, e.d.?

0123

werkputten,

23nI

nee

u
1

I

la

u
0

T

lruu
7 - s Ilgrgl-l : L -=l/e! -7 r? -eilgE -Z: l-vel-lgegs: gl!s- 3l Lt'

7.5.t Benoem de bezigheid: 7.1

nee

u

7.2

7.3

7.5.2 ZLjn er situatieve voorzieningen?
ja

0123

t]Il_]n
gebruikt?



rY-

I
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Bijl. x - 25

7.5. 3 ZLjn er persoonlijke beschermingsniddelen beschikbaar?

lutrn

nee

u

Toeliqh.tÍng:

VEIISCIIIJNSEL:

INDIVIDU:

ER@NOMIE:

SUGGESTIES:

I

i



!er!9grgsl

7.5 !{ordt

7.6

-188-

Bijl. x - 26

er gewerkt met of in de buurt van gevaarlijke werktuigen?

0123

t]
T
u
tr
I

tr
tr
tl
u
T

u
T
u
u
u

I
T
T
f
u

open draaiende, bewegende
delen

snijdende, zagende,
schavende funktie

grgte mechanische krach-
ten

losvJ-iegende deeltjes

grote hitte 2 oP€Ír vJ-am
(boog)

unnn

Il9rst- Z:I-Y3t-!9eP3§=its-i:'

7.6.t Benoem de bezJ-gheid en het soort werktuig:

7.6.2 Zíjn er situatieve voorzieningen?

nee

I

Iufu
7.6.3 Zijn er persoonl-ijke beschermingsmiddelen beschikbaar?

nee

T

It]Ttr
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BijI. x - 27

Toelichting:

VERSCHIJNSEL:

INDIVIDU:

ERGONO}4IE:

SUC,GESTIES:
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Bijl. x - 28

IerEeEleElsl

7.'1 Víordt er gewerkt

werkobjekten?

met of in de buurt van gevaarlijke, agressieve

radioaktief materiaal

zeer hete of zeer koude objekten

e:<plosief materiaal

agressieve chemi sche middelen

infektieus materiaal

scherpe werkobjekten

zware werkobjekten

mechanische spanning

elektrische spanning

7.8 I!9199-Z:Z-v3t-!99P3:ltrg-ig:
7.8.1 Benoem de bezigheid en het betreffende objekt:

7.8.2 Zijn er situatieve voorzieningen?

I
I
,i-j
il

I
u
L]
T
ll

T

2

T
u
u
u
u
tr
u
u
u
fili

t

l
rl
[]

ur
il
l-llt

u
u
rl

0

tl
u
tl
u
I
u
I
u
u
I

3

LJ

nee

u
2

t,
1

T
0

ilL-t

gebruikt?
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7.8.3 Zijn er persoonlijke bescheraLngsniddeLen?

Ja nee

Bijl. x, - 29

,- Ftl
Worden deze gebruikt?

a...a .aa.aa.aaatt..a'a.t

aaaaa a"a""'

0123fnuu
Toeltc.htÍnq:

VERSCEIJNSEL:

INDIVIDU:

ER@NQIiIE:

STIGGESTIES:
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Kalamiteiten

7.9 Zíja er regelingen of bepalingen ter voorkoming van

7.10 In geval van een kalamiteit:

7.10.1 Is er kans op expositie

Bijl. x - 30

kalamiteiten?

la

rl
I

Zo )a, welke?

nee

u

aan schadelijke agentia?
ja nee

tr
n
tl
tl
tr

7.70.3 zi)n er duidelijke en goede vluchtweqren?

ja neeuu
7.10.4 Is er een duidelijke instruktie in geval van kalamiteit?

ja neeutl
7.10.5 ZLln er persoonlijke beschermingsmiddelen?

ja neeru

tr
het agens:

straling
brandbaar materiaal
er<plosief materiaal
infektieus materiaal

7 .10 .2 ZLjn er situatieve voorzieningen?
ja

I
nee

rl
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Bijl. x - 31

Toelichting:

VERSCEIiÍNSEL:

INDIVIDU:

ER@NO!ÍIE:

SUGGESTIES:

rl
i

ll

I

i

I

i
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BijI. x -
7.lt ÍÍorden bepaalde veiligheidssignalen gebruikt in geval van voor

de mens gevaarlijke omstandigheden?

nee

tr
n.v.t.

T
ling van het signaal:

auditief

beide

7.11.2 ZLjn deze sl-gnalen goed voor eenieder waarneembaar?

32

7.11.1 Benoem de aard en de even

visueel

tuele bedoe

tr
u
T

nee

tr
ja

T
ToelicFting:

\ERSCHIiINSEL:

INDIVIDU:

ER@NOTÍIE:

SUCGESTIES:

P.M.8. Bl-jzondere kategorieën

bv. - hoge atmosferische druk

- Iage atmosferische druk

extreme hitte
- extreme koude

(bv. iliepzeeduiken)
(bv. op hoogte)

- extreme energetische kondities (bv. topsport)

\






