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SAMENVATTING

Inleiding en vraagstelling

In de bouwnijverheid gold tot I september 1991, dat er sprake was van een intrede-

onderzoek op vrijwillige basis. Dat wil zeggen, dat nadat een werknemer was

aangenomen, hij of zij werd opgercepen voor een eerste medisch (intrede, onder-

zoek. Het intrede-onderzoek kon dan ook beschouwd worden als een eerste kennis-

making met de bedrijfsgezondheidszorg, waarbij de basisgegevens werden vastgelegd

voor de verdere bedrijfsgezondheidskundige begeleiding. Vanaf I september 1991 is

het vrijwillige intrede-onderzoek vervangen door een verplichte medische intrede-

keuring. Krachtens deze nieuwe regeling dient de keurende bedrijfsarts, op basis van

het medisch onderzoek, aan de werkgever mee te delen of de kandidaat medisch

gezien "geschikt", "ongeschikt" of "geschikt onder voorwaarden" is. De term intrede-

keuring wordt in de bouw gebruikt om aan te geven dat de sollicitant gekeurd wordt

voor intrede in de bedriifstak. Bij een eventuele verandering van werkgever binnen

de bedrijfstak behoeft niet opnieuw een intrede-keuring plaats te vinden.

Om de intrede-keuring zo zorgvuldig mogelijk te laten verrichten, wil de Stichting

ARBOUW een handleiding met richtlijnen uitgeven voor de bedrijfsartsen die het

onderzoek uitvoeren. Door middel van dit onderzoek, waaraan een vijftal bedrijfsge-

zondheidsdiensten (BGD'en) medewerking verleenden, wil ARBOUW eerst meer

inzicht krijgen in de vraag of het haalbaar is een handleiding met richtlijnen voor

bouw-beroepen te ontwikkelen. Het onderzoek omvat de ontwikkeling van een

methode voor het opstellen van richtlijnen en het toepassen ervan bij een vijftal

beroepen, te weten: timmerman, metselaar, schilder, steigerbouwer en straaÍnaker.

Ten tijde van de opdrachtverlening voor dit project was er sprake van een vrijwillig

intrede-onderzoek en de vraagstelling spitst zich in dit onderzoek toe op richtlijnen

voor de verdere bedrijfsgezondheidskundige begeleiding van werknemers. Halverwe-

ge dit onderzoek werd echter de verplichte intrede-keuring ingevoerd. Daarom zal



apaÍt aandacht besteed worden aan de intrede-keuring en de vraag hoe de resultaten

van dit onderzoek ingepast kunnen worden binnen de kaders van die intrede-keuring.

De drieledige vraagstelling voor dit onderzoek luidt l) of het mogel[ik is te

komen tot in de praktijk bruikbare richtlijnen voor het intrede-onderzoek in de

bouwnijverheid en zo jaz 2) om deze voor v[if beroepsgroepen te ontwikkelen.

Het ondermek naar de mogelijkheden voor het opstellen van richtlijnen, diende

tevens aan te geven 3) welke eventuele knelpunten er zijn b[i het toepassen van

deze richtlijnen in de praktijk.

Als randvoonpaarde geldt, dat wordt aangesloten bij het validiteitsdiagram (ook

arbeidsgrafiek of belastbaarheidsgrafiek geheten) op het formulier "O" uit de set

zogenaamde groene formulieren.

Algemene beschouwing van de intrede-keuring

De literatuur over het onderwerp intrede-keuring (of meer algemeen aanstellingskeu-

ring), laat zien dat er gÍote twijfels zijn over de validiteit van de intrede-keuring als

instrument voor het selecteren van geschikte werknemers. Een belangrijke belemme-

ring van onderzoek naar de validiteit is, dat per definitie niet nagegaan kan worden

hoe het niet-geschikt verklaarde werknemers in de betreffende functie vergaat.

Onderzoek naar de betrouwbaarheid van de aanstellingskeuring zelf laat echter zien

dat er grote verschillen zijn tussen bedrijfsartsen in zowel de gevolgde keuringspro-

cedure als de uiteindelijke keuringsuitslag.

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft

algemene richtlijnen opgesteld voor de intrede-keuring. Zij formuleert een zestal

doelen voor de keuring en stelt ondermeer dat de inhoud van de keuring bepaald

dient te worden door de functie-eisen.

Dit onderzoek richt zich primair op het ontwikkelen van richtlijnen voor het vaststel-

len, door de bedrijfsarts, van functie-relevante medische beperkingen bij de sollici-

tant. Deze beperkingen zijn van belang voor de verdere bedrijfsgezondheidskundige
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begeleiding van werknemers. Daarmee sluit de vraagstelling van dit onderzoek goed

aan bij de algemene richtlijnen van de NVAB.

Nadere uitwerking van de onderzoekwraag

Doelstelling en pretenrte van de richtlijnen voor het vaststellen van functie-relevante

medische beperkingen

De richtlijnen voor het vaststellen van functie-relevante medische beperkingen, geven

weer welke aspecten van gezondheid en werk bij de inrede-keuring beoordeeld

dienen te worden. Zij dienen ertoe bij te dragen, dat een zo zorgvuldig mogelijk

onderbouwde beoordeling tot stand komt. Het gaat bij deze richtlijnen in dit onder-

zoek uitdrukkelijk niet om noÍrnen die aangeven of een sollicitant ja of nee medisch

geschikt is voor de functie, maar om het aanrciken van criteria of maatstaven,

waaÍmee de voor de functie relevante medische beperkingen op zorgvuldige zoveel

mogelijk gestandaardiseerde wijze, nader worden vastgesteld. In het kader van de

intrede-keuring zal de bedrijfsarts, mede aan de hand van zijn inzicht in deze

eventuele beperkingen, moeten beoordelen of aan de doelen van de intrede-keuring,

zoals door de NVAB geformuleerd, is voldaan. De keurende bedrijfsaÍts zal daaóij

zelf, van geval tot geval moeten "normeren", dat wil zeggen beslissen of de uitslag

medisch "geschikt", "ongeschikt" of "geschikt onder voorwaarden" van toepassing is.

Inhoud van de richtlijnen voor het vaststellen van functie-relevante medische

beperkingen

De richtlijnen voor het vaststellen van functie-relevante medische beperkingen

omvatten (l) maatstaven voor de belastbaarheid van de sollicitant (2) maastaven

voor de belasting van de functie waamaar de sollicitant solliciteert (3) een functiebe-

schrijving waarin wordt aangegeven voor welke functie de richtlijnen gelden en (4)

een opsomming van meer algemene medische aandachtspunten.

De maatstaven voor de belastbaarheid worden aangereikt door de 25 werkaspecten

van de belastingsgrafiek (staand werk, lopend werk, etc). Daarbij worden vier

niveaus van belastbaarheid onderscheiden, te $,eten: niveau 4: emstige beperkingen,
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niveau 3: matige beperkingen, niveau 2: normaal belastbaar en niveau 1: extra zwaaÍ

belastbaar. Voor elk werkaspect zijn aandoeningen en klachten gespecificeerd die

aangeven wanneer een indeling in niveau 4 of 3 is aangewezen resp. wat de eisen

zijn voor niveau 1. Niveau 2 staat voor een gezond individu tussen l8 en 45 jaar.

Parallel aan de belastbaarheidsgrafiek wordt voor dezelfde werkaspecten een be-

roepsspecifieke belastingsgrafiek gemaakt. Daarbij worden ook weer vier niveaus

onderscheiden: werk dat verantwoord is voor individuen met een belastbaarheid op

niveau 4, niveau 3, niveau 2 resp. niveau 1. Indien de belastbaarheid lager is dan de

belasting vereist. is er sprake van een verstoord evenwicht tussen belasting en

belastbaarheid ("misfït") en is bedrijfsgezondheidskundige begeleiding aangewezen.

Op grond van de vastgestelde niveaus van belasting en belastbaarheid kunnen dus de

voor de functie relevante belastbaarheidsbeperkingen vastgesteld worden.

Voor het vaststellen van de belastbaarheids- en belastingsniveaus wordt uitgegaan

van de handleiding van de Philips Medische Dienst en de beschikbare literatuur over

gezondheidsrisico's en werkomstandigheden in de betreffende vijf bouwberoepen.

Nadeel van deze invalshoek is dat de maatstaven voor de belasting en belastbaarheid,

voomametjk betrekking hebben op arbeidshygiënische en ergonomische aspecten van

het werk.

Afgezien van de maatstaven voor belasting en belastbaarheid omvatten de richtlijnen

ook:

- een functiebeschrijving, waarin een korte karakteristiek wordt gegeven van de

kenmerkende belastingen van het beroep. Daarmee is nader gedefinieerd voor

welk beroep de belastingsniveaus van toepassing zijn;

- meer algemene medische aandachtspunten. Dit is een lijst met aandoeningen en

ziekten waar de arts speciaal op moet leften bij het beoordelen of er (functie-

relevante) medische beperkingen aanwezig zijn bij de sollicitant. BU het

opstellen ervan is een invalshoek gekozen, waarbij tractusgewijs aandoeningen

en ziekten worden nagelopen. Daarmee wordt getracht het nadeel van de

beperkte reikwijdte van de belastbaarheidsbeperkingen (waaöij vnl. er-
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gonomische en arbeidshygiënische aspecten van het werk de invalshoek zijn) te

ondervangen.

Methode van onderzoek

Het onderzoek is opgezet in twee fasen. De eerste fase omvat het onnrikkelen van

richtlijnen aan de hand waarvan de medische geschiktheid voor een vijftal beroepen

in de bouw beoordeeld kan worden.

ln de tweede fase zijn de opgestelde richtlijnen voor de vijf bouwbeÍoepen, geduren-

de een periode van tien weken, toegepast bij de intrede-keuringen. Het ging daarbij

om werknemers die gezien werden door zes bouw-bedrijfsartsen van de vijf BGD'en,

die ziÉing hadden in de begeleidingscommissie.

Van de bedrijfsartsen werd verwacht dat zij vaststelden of:

- de functiebeschrijving overeenkwam met de functie waamaar de kandidaat

solliciteerde;

- er, bij toepassing van de maatstaven voor de belastbaarheid, sprake was van één

of meer belastbaarheidsbeperkingen bij de kandidaa[

- de eventuele belastbaarheidsbeperkingen relevant waren voor de uitoefening van

de functie (door de niveaus van beperking te vergelijken met de niveaus van

belasting voor elk van de onderscheiden werkaspecten);

- er overige functie-relevante medische beperkingen waÍen.

Voor de registratie van de beperkingen is gebruik gemaakt van functiespecifieke

registratieformulieren. Per functie is een registratieformulier gemaakt met daarop

voorgetekend de belastingsgrafiek. De bedrijfsartsen konden op deze belastings-

grafiek de belastbaarheidsbeperkingen aankruisen en direct zien of er "misfits" waren.

Uiteindelijk zijn de richtlijnen getest bij in totaal 90 werknemers.

De bruikbaarheid van de richtlijnen is beoordeeld aan de hand van de oordelen van

de bedrijfsartsen over de volledigheid, duidelijkheid, hanteerbaarheid, betrouw-

baarheid en relevantie ervan. Deze oordelen zijn door middel van een schriftelijk

ingevulde vragenlijst vastgelegd. De uitkomsten zijn op een gemeenschappelijke



bijeenkomst doorgenomen, teneinde zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de

betekenis van verschillende op- en aanmerkingen.

Tot slot zijn, tijdens twee bijeenkomsten van de begeleidingscommissie, voor elk van

de vijf beroepen enkele casus voorgelegd aan de zes bedrijfsartsen. Het verzoek was

ter plekke de belastbaarheidsbeperkingen aan te geven. Op deze wijze is inzicht

verkregen in de mate waarin men onderling tot gelijke oordelen komt. De uitkomsten

van het betrouwbaarheidsondezoek zijn in gezamenlijke bijeenkomsten besproken.

Daaóij is getracht, achteraf. tot een consensrrs te komen over de relevante beperkin-

gen van de betreffende casus (het formuleren van een "gouden" standaard).

Resultaten

Methodiek voor het ontwikkelen van de rtchtlijnen

Bij het vaststellen van de functiespecifieke belastingen bleek dat de voorhanden

zijnde definities van belastingsniveaus en werkaspecten niet altijd even ondub-

belzinnig waÍen of goed aansloten bij de belastingen in de vijf bouwbemepen. Dat

noodzaakte tot het ontwikkelen van een aangepÍste methodiek:

- ' voor een aantal werkaspecten is bij de indeling in belastingsniveaus veel ruimte

voor subjectieve interpretatie. Voor deze aspecten geldt dat het vastgestelde

belastingsniveau, de consensus in de begeleidingscommissie weerspiegelt. Het

gaat daarbu met name om aspecten 6 (armbelasting), 8 (ichamelijke belasting),

9 (gebogen houding) en l0 (tillen);

- bU enkele werkaspecten zijn onvoldoende gegevens beschikbaar voor een exacte

indeling. Het gaat met name om de :§pecten I (staand werk) en 2 (lopend

werk). Ook hier is via consensus een belastingsniveau vastgesteld;

- het classificatiesysteem sluit voor enkele weÍkaspecten niet goed aan bij de

werkomstandigheden van werknemers in de bouw, te weten: 3 (traplopen), 13

(temperatuurswisselingen), 18 (werken in koude), 19 (werken in warmte) en 20

(werken in vochtige omgeving), tenvijl een werkaspect dat continue werkdruk

weergeeft (tariefwerk) gemist werd;

vi



- de volgende werkaspecten zijn toegevoegd: 26-klimaat (altematief voor werken

in koude of werken in hitte), 27-klimmen (in de bouw veel relevanter dan

traplopen) en 28-tariefwerk (om continue werkdruk aÍrn te geven). Hiermee zijn

in feite de maatstaven voor het beoordelen van de belasting uitgebreid.

Naast het vaststellen van de functiespecifieke belastingen (weergegeven in een

belasingsgrafiek), omvatten de richtlijnen nog de belastbaarheidsniveaus behorende

bij de overeenkomstige belastingsniveaus, functiebeschrijvingen en algemene

medische aandachtspunten. Deze laatste drie richtlijnen zijn ontwikkeld aan de hand

van de beschikbare literatuur.

Eenvoud, volledigheid en juistheid van de richtlijnen

De richtlijnen zijn volgens vrijwel alle bedrijfsartsen gemakkelijk na te slaan, en

geven ook een volledig en juist beeld van de voor de functie relevante medische

beperkingen. Verschillende bedrijfsartsen merkten echter op dat er bij het classifice-

ren van belastbaarheidsbeperkingen in vier niveaus, ruimte is voor subjectieve inter-

pretatie.

H e t re gi stratieformuli er

Het registratieformulier dat tijdens het onderzoek werd gebruikt, bleek te voldoen.

Het invullen ervan duurde gemiddeld één tot twee minuten. In de aanloopperiode

waren verschillende bedrijfsartsen gemiddeld vijf minuten bezig.

Enkele bedrijfsartsen gaven aan dat zij het prettig vonden om te werken met

registratieformulieren waaÍop de belastingsgrafiek al was voorgedrukt. BU de

invulling van de belastbaarheidsniveaus was direct te zien of er "misfits" waren.

Anderen vonden het echter een bezwaar dat er per functie een apart formulier

geihtroduceerd zou moeten worden.

Inpasbaarheid van de richtlijnen in de dagelijkse praktijk

Op de vraag of men, als men de keus had, in de dagelijkse praktijk zou willen

werken met de richtlijnen, antwoorden de meeste bedrijfsartsen bevestigend. De
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vraag welke problemen op de eigen BGD te venvachten zijn, indien daar de handlei-

ding met richtlijnen toegepast zou worden, resulteerde in veel commentaÍen. De

stÍekking daarvan is dat de richtlijnen consequente aandacht vereisen en dat het de

vraag is of daarvoor voldoende motivatie bestaat. Vijf van de zes bedrijfsartsen

vinden dan ook, dat bij de introductie van de richtlijnen minimaal uitgegaan moet

worden van enkele instructie bijeenkomsten

Zinvolle informatie

Uit de antwoorden van de bedrijfsartsen kwam naar voÍen dat het kwantificeren van

belasting en belastbaarheid bUdraagt aan de bewaking en bevordering van de

kwaliteit van de intrede-keuring. Vooral omdat gedwongen wordt om welovenvogen

afwegingen te maken. Daamaast draagt het bij aan het geven van gerichte adviezen

aan werknemers over de preventie van schadelijke gevolgen voor eigen en andermans

gezondheid. Bij de beantwoording van deze vragen vallen ook grote verschillen

tussen bedrijfsartsen te constateren. Één bedrijfsarts vindt dat het kwantificeÍen van

belasting en belastbaarheid nauwelijks aan het realiseren van de doelstellingen van de

intrede-keuring bijdraagt, terwijl één anderr bedrijfsarts juist vindt dat deze werkwij-

ze aan vrijwel alle doelen een nuttige/zinvolle bijdrage levert. De overige vier

bedrijfsartsen geven een meer gevarieerd antwoordpatÍoon op de verschillende vragen

over de doelstellingen.

Betrouwbaarheid van de oordelen van de bedrffiartsen over de aanwezigheid van

functie-relevante medische beperkingen

In totaal zijn tijdens trvee bijeenkomsten van de begeleidingscommissie 17 casus

voorgelegd (vijf timmerlieden, vier metselaars, vier schilders, twee steigerbouwers en

twee straatmakers). Uit de geregistreerde beperkingen bleek dat er flinke verschillen

tussen bedrijfsartsen zijn. In slechts drie gevallen is er sprake van een eensluidende

oordelen over de aanwezigheid van functie-relevante medische beperkingen Bij het

vergelijken van de twee beoordelingen van dezelfde casus door dezelfde bedrijfsart-

sen, blijken in 5O?o van de gevallen verschillen voor te komen tussen beide beoorde-
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lingen. Bij de bespreking van de resultaten achteraf bleek dat het vrijwel altijd duide-

lijk was wat wel of niet geregistreerd had moeten worden. De discrepanties in

oordelen tussen beclrijfsartsen en tussen twee opeenvolgende beoordelingen, worden

vooral veroorzaakt door "slordigheden" en "macht der gewoonte".

Conclusies

Al met al kan vastgesteld worden dat er richtlijnen zijn ontwikkeld die in de

dagelijkse praktijk bruikbaar zijn voor het beoordelen van de voor de functie

relevante medische beperkingen. De richtlijnen kunnen toegepast worden in het kader

van de beoordeling van de medische geschiktheid bij een intrede-keuring.

Grootste probleem lijkt de implementatie te zijn Dat wil zeggen het motiveren van

bedrijfsartsen om de, op basis van literatuur en consensus opgestelde, richtlijnen in

de praktijk toe te passen.

Aanbevelingen

Op grond van de bevindingen in dit onderzoek zijn de volgende aanbevelingen

geformuleerd:

- het is gewenst voor alle bouw-beroepen richtlijnen op te stellen ten behoeve van

de door de bedrijfsartsen te verrichten intrede-keuring. Doel daarvan is te

komen tot een zorgvuldige beoordeling van de medische geschiktheid van de

werknemer voor het uitoefenen van de betreffende functie;

- er zal een protocol opgesteld dienen te worden, dat voor alle betrokkenen

helderheid verschaft over de wijze waaÍop tot een keuringsuislag wordt

gekomen, hoe een herkeuringsprocedure verloopt en wat de procedure zal zijn

in geval van een voonvaardelijke geschiktheidsverklaring. Wellicht kan aange-

sloten worden bij regelingen die de overheid ont$,erpt voor keuringen in het

kader van artikel 25 van de ARBO-wet;

- de implementatie van de richtlijnen in de dagelijkse praktijk vereist speciale

aandacht, bijv. door middel van een proefurojecr De aandacht zal met name

gericht moeten zijn op het motiveren van de bedrijfsaruen om conform de
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richtlijnen te werken. De volgende punten zullen daaÍbij expliciet aan de orde

dienen te komen:

* introductie van de doelen, richtlijnen en procedurcs. Bij voorkeur aan de

hand van casus;

* ondersteuning bij toepassing van de richtlijnen (desl«rndigen binnen/buiten

de dienst);

* de wijze van registratie en venverking van de gegevens resp. ondersteuning

daarbij;

x het bewaken van de kwaliteit van de intrede-keuringen.



I. INLEIDING EN VRAAGSTELLING

1.1 Achtergronden en onderzoeksvraag

In de bouwndverheid gold tot 1 septembcr 1991, dat er sprake was van een intrede-

onderzoek op vrijwillige basis. Dat wil zeggen, dat nadat een werknemer was

aangenomen, hij of zij werd opgeroepen voor een eerste medisch (intrederonderzoek.

Voorzover werknemers gehoor gaven aan de oproep voor dit (vrijwillige) intrede-

onderzoek, vond het veelal enkele maanden na de daadwerkelijke indiensttreding

plaats. Het intrede-onderzoek kon beschouwd worden als een eerste kennismaking

met de bedrijfsgezondheidszorg, waaöij de basisgegevens werden vastgelegd voor de

verdere bedrijfsgezondheidskundige begeleiding. Vanaf I september 1991 is het

vrijwillige intrede-onderzoek vervangen door een verplichte medische intrede-

keuring. Krachtens deze nieuwe regeling dient de keurende bedrijfsarts, op basis van

het medisch ondezoek aan de eerste werkgever mee te delen of de kandidaat me-

disch gezien "geschikt", "ongeschikt" of "geschikt onder voonuaarden" is. De term

intrede-keuring wordt in de bouw gebruikt om aan te geven dat de sollicitant gekeurd

wordt voor intrede in de bedriifstak. Dit houdt in dat bij een eventuele verandering

van werkgever binnen de bedrijfstak. niet opnieuw een medische keuring behoeft

plaats te vinden.

Om de intrede-keuring zo zorgvuldig mogelijk te laten verrichten, wil de Stichting

ARBOUW een handleiding met richtlijnen uitgeven voor de bedrijfsartsen die het

onderzoek uitvoeren. De richtlijnen dienen zich te baseren op de voorhanden zijnde

literatuur over het werk en de gezondheidsrisico's in bouw-beÍoepen. Met name de

beroepssurvey's die de laaste jaren in opdracht van de Stichting ARBOUW gemaakt

zijn, kunnen relevante gegevens aanleveren voor het beoordelen van de eisen die het

werk aan de medische geschiktheid stelt.



ln het verleden zijn in opdracht van de BG-Bouw. voorloper van de Stichting AR-

BOUW, functiebeschrijvingen gemaakt van de meest voorkomende functies (profes-

siogrammen) te zamen met een lijst zogenaamde "keuringseisen". Dit resulteerde in

drie klappers, waarin de professiogtïrmmen en keuringseisen zijn omschreven voor

in totaal 154 functies (BG-Bouw, ongedateerd). De informatie in deze klappers is

echter niet aangepÍst aan de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Het gaat daaöij

met name om het aanpa§sen aan de bevindingen in de beroepssurvey's. Verder

ervaart ARBOUW het als een probleem, dat de hanteerbaarheid en bruikbaarheid van

de klappers in de dagelijkse praktijk, beperkt is door de grote omvang en moeilijke

toegankelijkheid. Op grond van deze ervaringen kan een belangrijke randvoonvaarde

geformuleerd worden voor het opstellen van richtlijnen, nl. dat ze een beknopte

leidraad zijn voor de dagelijkse praktijk.

Door middel van een pilot-ondezoek op een vijftal BGD'en en bij een vijftal

beroepen (timmerman, metselaar. schilder, straatnaker en steigerbouwer) wil de

stichting ARBOUW nu meer inzicht krijgen in de vraag of het haalbaar is richtlijnen

voor bouw-beroepen te ontwikkelen.

Ten tijde van de opdrachtverlening voor dit project was er sprake van een vrijwillig

intrede-onderzoek en de vraagstelling spitst zich daaöij toe op het opstellen van

richttijnen voor de verdere bedrijfsgezondheidskundige begeleiding van werknemers.

Halverwege dit onderzoek werd echter de verplichte intrede-keuring ingevoerd.

Daarom zal apan aandacht besteed worden aan de vraag hoe de resultaten ingepast

kunnen worden binnen de kaders van de intrede-keuring.

De drieledige vraagstelting voor dit onderzoek luidt l) of het mogelijk is te

komen tot in de praktijk bruikbare richtlijnen voor het intrede-onderzoek in de

bouwnijverheid en zo jaz 2) om deze voor vijf beroepsgroepen te ontwikkelen.

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor het opstellen van richtlijnen, diende

tevens aan te geven 3) welke eventuele knelpunten er zijn bij het toepassen van

deze richtlijnen in de praktijk.
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Als randvoorwaarden geldt verder, dat wordt aangesloten bij het validiteitsdiagram

(ook arbeidsgrafiek of belastbaarheidsgrafiek geheten) op het formulier "O" uit de set

zogenaamde groene formulieren.

1.2

1.2.1

Algemene beschouwing van enkele belangrijke begrippen

De intredekeuring

In eerder onderzoek (Lourijsen e.a. 1989") is v:rstgesteld, dat zowel artsen als be-

drijven een scala aan uiteenlopende doelen nastreven met de medische keuring. De

voomaarnste doelstelling, die vrijwel iedereen (ook) noemt, is het "beoordelen van de

medische geschiktheid van de sollicitant voor de functie". Deze doelstelling wordt

echter op zeer verschillende wijze ingevuld (belastbaarheid beoordelen, ziektevezuim

risico beoordelen, opname pensioenfonds, kennismaking met bedrijfsgezondheids-

zorg, etc). Uit de literatuur blijkt verder, dat er grote twijfels zijn over de validiteit

van de intrede-keuring als instrument voor het selecteren van geschikte werknemers

(De Kort 1988, Lourijsen e.a. 19895. Er zijn veel facetten die de geschiktheid bepa-

len. Slechts in weinig situaties zal er sprake zijn van specifieke testen die de (on)ge-

schiktheid voor een specifieke functie meten. Onderzoek naar de validiteit van de

geschiktheidsbeoordeling is echter niet mogelijk, bij gebrek aan gegevens hoe het

oorspronkelijk niet geschikt-verklaarden in verloop van tijd in de beoogde functie is

vergaÍrn.

om op indirecte wijze iets te kunnen zeg$en over de waarde van de intrede-keuring,

is getracht meer inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de keuringsuitslag

(Lourijsen en Dam, 1990, De Kort en Post Uitenveert l99l). De achterliggende

gedachte is dat betrouwbare, dus reproduceerbarc, uitslagen weliswaar geen voldoen-

de, maar wel noodzakelijke voonvaarden zijn voor een valide keuringsuitslag over de

geschiktheid.



Op grond van interviews met bedrijfsartsen hebben Lourijsen en Dam (1990)

vastgesteld dat nog niet is voldaan aan alle voorwaarden om te komen tot een

betrouwbare keuringsuitslag. Onder andere bleek dat bedrijfsartsen de doelstelling

van de keuring verschillend interpreteren, er objectieve keuringscriteria of richtlijnen

en functiebeschrijvingen c.q. functie-eisen ontbreken en dat er gebrek is aan een

referentieprofiel ter beoordeling van medische geschiktheid van de keurling. De Kort

en Post Uiterweert (1991) hebben aan de hand van een onderzoek. waaöij aan een

panel van bedrijfsartsen casus werden voorgelegd, vístgesteld dat er ook feitelijk

sprake is van een geringe inter-bedrijfsarts betrouwbaarheid (reproduceerbaarheid)

wat betreft het vaststellen van de keuringsuitslag en de gronden lvaarop die keurings-

uit§ag tot stand kornt.

Deze resultaten impliceren dat de keuringsuitslag vnl. afhangt van de persoon van de

keurende arts. Een conclusie die ook getrokken werd in het onderzoek van Blesgraaf

e.a. (1986). Deze laatste auteurs doen de suggestie om een sollicitant bij een afkeu-

ring gelegenheid te bieden elders een herkeuring aan te vragen, waar hij mogelijk

meer "geluk" heeft.

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft,

om "de Nederlandse samenleving duidelijk te maken wat de rol van de bedrijfsarts is

bij de intrede-keuring", richtlijnen vastgesteld voor intrede-keuringen door bedrijfsart-

sen (NVAB, 1989). De NVAB omschrijft het doel van de intrede-keuring als volgl:

I voorkomen dat iemand wordt aangesteld die zodanige beperkingen van medi-

sche aard heeft dat de persoon niet instaat geacht kan worden aan de eisen van

de beoogde functie te voldoen;

2 voorkomen dat iemand wordt aangesteld die door ziekte of gebrck de gezond-

heid of veiligheid van anderen in gevaar brengt;

3 voorkomen dat iemand wordt aangesteld in een functie die een gevaar oplevert

voor de eigen gezondheid of veiligheid;

4 voorkomen dat iemand wordt aangesteld die, naar stellige verwachting, binnen

de termijn van zes maanden blijvend om medische redenen zal uitvallen;



verzameling en registratie van gezondheidkundige gegevens van de nieuwe

werknemer en van de arbeidsgemeenschap als basis voor een goede bedrijfs-

gezondheidkundige begeleiding in de toekomst;

met toestemming van de sollicitant kunnen de gegevens ook gebruikt worden

ten behoeve van de opname in een pensioenfonds of het totstandkomen van een

aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering e.d.

In de richtlijnen van de NVAB wordt aangegeven dat de geldigheidsduur van een

keuringsuitslag maximaal een half jaar bedraagt. De termijn van een half jaar sluit

aan bij de bepalingen in de Ziektewet (aÍtikel 44), waarin vastgelegd is dat de

uitkering van ziekengeld geweigerd kan worden, indien de "ongeschiktheid tot

werken bestond op het tijdstip, dat de verzekering een aanvang nam, resp. indien de

ongeschiktheid tot werken binnen een half jaar na het tijdstip, dat een verzekering

een aanvang nam. is ingetreden, tenvijl de gezondheidstoestand van de betrokkene

ten tijde van de aanvang van zijn verzekering het intreden van de ongeschiktheid tot

werken binnen een half jaar kennelijk moest doen venvachten".

Ten aanzien van de vierde doelstelling is de NVAB van mening, dat het verantwoord

inschatten van een door medische factoren bepaalde arbeidsongeschiktheid op langere

termijn (dan een half jaar) praktisch niet mogelijk is.

Ten aanzien van de inhoud van de intrede-keuring stelt de NVAB vast dat deze be-

paald wordt door de functie-eisen. De keuring dient derhalve door de met de functie-

eisen vertrouwde bedrijfsarts te worden uitgevoerd. Daamaast worden nog richtlijnen

gegeven over de aard van de uit te voeren onderzoeken en de procedures wat betrcft

het informeÍen van de kandidaat over de uitslag, een evt. herkeuring en het mede-

delen van de uitslag aan de werkgever. Ook geeft de NVAB richtlijnen met betrek-

king tot de rechtsbescherming van de sollicitant.

In dit onderzoek is de vraagstelling gericht op het ontwikkelen van richtlijnen, voor

het vaststellen van voor de functie-relevante medische beperkingen, ten behoeve van

de verdere bedrijfsgezondheidkundige begeleiding. Dat wil zeggen dat de vraag-



stelling aansluit bij de vaststelling van de NVAB dat de inhoud van de intrede-

keuring bepaald dient te worden door de functie-eisen. Men kan zich echter aforagen

of met name voor het realiseren van de vierde, door de NVAB geformuleerde,

doelstelling niet ook een meer algemene bemrdeling van de gezondheidstoestand

vereist is.

1.2.2 Belastbaarheid en venverkingsvermogen

Belastbaarheid

De resultaten van het onderzoek van Lourijsen en Dam (1990) wijzen erop, dat het

bij het opstellen van de richtlijnen gewenst is, te komen tot zo objectief mogelijk

vastgelegde belastbaarheid(sbeperkingen) en functie-eisen die als "standaard" referen-

tie dienst kunnen doen. Dat wil zeggen dat zo objectief mogelijk vastgesteld moet

worden of de sollicitant aan de betreffende functie-eisen kan voldoen.

Voor het vaststellen van belastbaarheidsbeperkingen is in het begin van de 80-er

jaren ontwikkeld (in samenwerking met de Philips Medische Dienst) onder andere

het validiteitsdiagram ontwikkeld (Jenniskens, 1982). Dit validiteitsdiagram lijkt zich

goed te lenen voor toepassing bij het medische onderzoek in het kader van een

intlede-keuring, vooral ook omdat het direct aansluit bij methoden voor het vaststel-

len van de (belastings-)eisen die de functie stelt. Het validiteitsdiagfilm zal in dit

rapport verder worden aangeduid met de altematieve term belastbaarheidsgrafiek.

De belastbaarheidsgrafiek is opgenomen in de set zogenaamde gÍoene formulieren en

daarmee bij alle gezamenlijke BGD'en, die voor ARBOUV/ de intrede-keuringen

doen. bekend. Verschillende BGD'en maken ook standaard gebruik van de belast-

baarheidsgrafiek. Daamaast bieden de groene formulieren de mogelijkheid om op

standaard wijze basisgegevens voor het medisch intrede-onderzoek te verzamelen en

te registreren (vragenlijst, lichamelijk onderzoek, biometrie) en eventuele aandoenin-

gen met en zonder gevolgen voor de aÍbeid te rcgistreren met behulp van de ICD-9

codes. In de opdrachtverlening voor dit onderzoek is er om deze redenen ook voor
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gekozen, aansluiting te zoeken bij de in de beroepsgroep bekende belastbaarheidsgra-

fiek.

De belastbaarheidsgrafiek is echter maar een van de vele methoden voor het registre-

ren van (voor de functie relevante) medische beperkingen. Kagenaar (1989) heeft

negen systemen voor het registreren van beperkingen, waaronder de systematiek van

de belastbaarheidsgrafiek, onderling vergeleken. Als voordelen van dit laatste

systeem worden onder andere genoemd dat het een korte lijst is waar weinig naslag-

werken bij horen, dat de beoordeelde beperkingen relevant zijn voor het arbeidsver-

mogen en dat er een code is die de emst van de beperkingen aangeeft. Daar staan als

nadelen tegenover, aldus Kagenaar, dat de korte beschrijvingen niet altijd een duide-

lijk beeld van de beperkingen geven en dat het alleen om lichamelijke beperkingen

gaat die specifiek zijn voor Philips (de methodiek van de belastbaarheidsgrafiek is

ontleend aan ontwikkelingen bij Philips). Met betrekking tot de psychische beperkin-

gen wordt opgemerkt dat deze in de belastingsgrafiek, net als in de meeste andere

systemen, niet voorkomen. Pogingen om deze beperkingen op te nemen in verschil-

lende classificatiesystemen, zijn mislukt. Het hste dat nog voorhanden is. zijn de

psychotechnische items die voorkomen in het systeem dat de GMD hanteert.

De conclusies in dit rapport bevestigen dat het, om te komen tot een bondige in

de praktijk bruikbare systematiek voor het vastleggen van belastbaarheidsbe-

perkingen, een goede keuze is, om aan te sluiten bij de systematiek van de

belastbaarheidsgrafiek. Dat neemt niet weg dat er inhoudelijk problemen te ver-

wachten zijn bij de toepassing ervan. De belastbaarheidsgrafiek is mogelijk niet

specifiek genoeg voor werknemers in de bouwnijverheid en voor het coderen van

psychische beperkingen zijn geen oplossingen voorhanden.

H et v ertt er ki ng sv ermo g e n

In het (denk-)model belasting-belastbaarheid, waarop de ontwikkeling van de

belastbaarheidsgrafiek is gebaseerd, zijn diverse tekortkomingen gesignaleerd (Van

Dijk e.a 1990, Kompier e.a. 1990). Daarom is door Van Dijk e.a. (1990) een nieuw



model geihtroduceerd: het model arbeidsbelasting. Een van de belangrijke verschillen

ten opzichte van het klassieke model is, dat in dit laatste :umgep:§te model geen

sprake meer is van de term belastbaarheid, maar van de term venverkingsvennogen.

Voor het medische onderzoek in het kader van een intrede-keuring, is dat een belang-

rijk gegeven en daarom gÍurn we hier nader op deze termen in. Onder het verwer-

kingsvermogen verstÍum Van Dijk c.s. het volgende; "het geheel van lichamelijke en

geesteluke kwalificaties van de taakuitvoerder op een bepaald moment." ...... "Het

verwerkingsvermogen is ook te omschrijven als het vermogen tot presteÍen en

tÍotseren. Het gaat daaóij niet alleen om wat iemand kan, maar ook om wat iemand

wil. Het verwerkingsvermogen omvat naast de lichamelijke belastbaarheid ook

kennis, vaardigheden, motivatie en attitudes. Er is dus sprake van fysieke. cognitieve

en emotionele aspecten...."....... "In het venrerkingwennogen zijn actieve eigen-

schappen herkenbaar.... de mens als actieve manipulator.. " , dit in tegenstelling tot

belastbaarheid dat associaties opÍoept met uitsluitende lichamelijke capaciteiten en

"de mens als passieve ontvanger waarop belasting inwerkt".

Kompier e.a. (1990) stellen in hun kritiek op het traditionele model belasting -

belastbaarheid, onder andere dat er binnen dat model geen of onvoldoende plaats is

voor bijvoorbeeld de subjectieve ervaring en interpretatie van bedreigende factoren

(van grcot belang voor de wijze waarop mensen op stress reageren), het begrip

regelmogelijkheden (om zelf belastende factoren te manipuleren en problemen op te

lossen) en de motivatie (de aanvaardbaarheid van arbeid moet zich ook richten op de

vraag wat iemand wil uitvoeren en niet alleen wat mag-of-moet).

Tegen de achtergrond van deze kritieken lijkt het begrip verwerkingsveÍmogen een

aantrekkelijk begnp te zijn. Het omvat meer dan het passieve beperkte begrip

belastbaarheid en lijkt ook relevanter voor het bepalen van de geschiktheid voor de

functie. Onderzoek naar de werkwijze van (bedrijfs-)aÍsen bij intrede-keuringen wijst

er ook op, dat zij in de praktijk soms al min of meer werken volgens de principes

van het begrip verwerkingwermogen. De uitslag die de arts geeft is soms niet alleen

gebaseerd op evenruele medische beperkingen. Ook andere, vaak moeilijk exact te

8



duiden factoren spelen een rol (zie paragraat 1.2.1). Het lijkt niet onaannemelijk dat

die andere facloren het "gat" tussen de begrippen belastbaarheid en verwerkingsver-

mogen opvullen, dat Van Dijk e.a. en Kompier e.a hebben beschrevert Dat wil

zegger. dat bij het medische onderzoek de geschiktheidsbeoordelingen ook worden

gebaseerd op aspecten zoals motivatie (de wil om te presterery'trotsercn), attitudes en

emotionele capaciteiten. Daarmee zijn de aantrekkelijke kanten van het begrip

venuerkingsvermogen, ook direct zwakke plekken geworden als het gaat om het

medische onderzoek in het kader van een i411p5p§gg!4g. Bij een intrede-keuring is

geen informatie voorhanden, over hoe een werknemer in de praktijk functioneert in

de betreffende functie. Het is in die situatie voor een bedrijfsarts al moeilijk om vast

te stellen, wat de voor de functie Íelevante medische beperkingen zijn. Vaststellen

wat de voor de functie relevante beperkingen met betrekking tot bijvoorbeeld

motivatie en attitudes zijn, zal nog meer problemen geven. Als het al op de weg van

de bedrijfsarts ligt om, in het kader van een intrede-keuring, deze aspecten mee te

wegen bij het beoordelen van de medische geschiktheid.

Het lijkt voor de bedrijfsarts dan ook verstandig om in het kader van de intrede-

keuring, aan te sluiten bij het klassieke model belasting - belastbaarheid en de

aandacht primair te richten op de medische geschiktheid voor de functie, respec-

tievelijk de vraag of aan de door de NVAB geformuleerde doelen van de innede-

keuring is voldaan. Daaóij zijn we ons bewust van de beperkingen die het begrip

belastbaarheid met zich mee brengt voor het doen van uitspraken over het toekomstig

functioneren.

1.2.3 Debelastbaarheidsgrafiek

In paragraaf 1.2.2 wer,d, al gerefercerd aan de belastbaarheidsgrafiek voor het

vastleggen van belastbaarheidsbeperkingen. Hier zal wat nader op deze belastbaar-

heidsgrafiek worden ingegaan.



Op de belastbaarheidsgrafrek wordt ten aanzien van 25 werkaspecten (staand werk,

lopend werk etc), de belastbaarheid van werknemers weergegeven. Daaöij worden 4

niveaus van belastbaarheid onderscheiden, te weten: niveau 4 (emstige beperkingen),

niveau 3 (matige beperkingen), niveau 2 (normaal belastbaar), niveau I (extra zvtaaÍ

belastbaar). Voor elk werkaspect zijn aandoeningen en klachten gespecificeerd die

aangeven wanneer een indeling in niveau 4 of 3 is aangewezen resp. wat de eisen

zijn voor niveau 1. Niveau 2 staat voor een gezond individu tussen 18 en 45 jaar.

De belastbaarheidsgrafiek is ontleend aan de Handleiding Medische Arbeidsgrafiek,

die, in maart 1981 door de Philips Medische Dienst. in overleg met de commissie

standaadisatie van de gezamenlijke BGD'en, is uitgegeven (Jenniskens, 1982).

vervolgens is de belastbaarheidsgrafiek door de gezamenlijke BGD'en, onder de

term validiteitsdiagram, op de set gÍoene formulieren geihtroduceerd.

In figuur I is een voorbeeld gegeven van de belastbaarheidsgrafiek dat op de set

groene formulieren voorkomt (in de optisch leesbare variant van de set groene

formulieren is het diagram een kwartslag gedraaid). Vijf hokjes zijn grijs ingekleurd

ten behoeve van deze rapportage. De toelichting daarop volgt hieronder bij de

beschrijving van figuur 1.

Figuur I De belastbaarheidsgrafiek

slaaÍd
toparÉ

trap opbp€nd
zitend

met pedalen

met armbelasting
met Íiln handenweÍt

met lichaÍneliike belaíing
tukkend

tillend

optisctr

lawaai

in teÍÍperatuuÍswisseliÍEen
in slo, en daÍÍp€n

met huidprikkelende stoíen
op laddeÍs en steigsrs

bij hoogsp. ovans,mach.

inwarmte
in koude

l0 in vochtee orngeving

Íijn oprisch

mel kleuren

auditieÍ

in ploegen

met piekbelaíing



Voor elk werkaspect in figuur I wordt door de bedrijfsarts nagegaan of er medische

beperkingen in de belastbaarheid zijn respectievelijk of aan eventuele bijzondere

belastbaarheidseisen kan worden voldaan. Het resultaat van die beoordeling wordt

door middel van het aanstrepen van één van de vier niveaus in de belastbaarheidsgra-

fiek vastgelegd.

Het opstellen van de belastbaarheidsgrafiek kan plaatsvinden in het kader van een

intrede-keuring, maar ook telkens wanneer er een contact met de werknemer is

(spreekuur, periodiek onderzoek). Een samenvatting van de belastbaarheidsbe-

perkingen voor elk van de 25 aspecten wordt in bijlage I gegeven. De zwaÍte hokjes

in figuur I geven aan dat het betÍeffende niveau, voor dat specifieke weÍkaspect, niet

van toepassing is. Een vijftal hokjes is door ons grijs ingekleurd om aan te geven dat

er per definitie afstemmingsproblemen zijn tussen belasting en belastbaarheid. De

grijze hokjes bij aspecten 4 en 1l geven aan dat er een dusdanige beperking van de

belastbaarheid is. dat in alle gevallen bedrijfsgeneeskundig advies vereist is over de

noodzakelijke aanpassingen van de werkplelVwerkomstandigheden. De grijze ho§es

bij aspecten 12, 14 en 15 geven aan, dat er dusdanig hoge eisen aan de belastbaar-

heid worden gesteld, dat in alle gevallen beschermingsmiddelen vereist zijn (zie

paragraaf 1.2.4).

1.2.4 Debelastingsgrafiek

De betekenis die aan een bepaald belastbaarheidsniveau gegeven wordt, zal mede

afhangen van de functie of het beroep dat de sollicitant wil uitoefenen. Indien er

beperkingen zijn ten aarzien van staand werk, dan behoeft dat geen consequenties te

hebben voor het aankunnen van de eisen die zittend werk stelt. Ook geldt dat het

beoordelen of een werknemer op niveau I belastbaar is, alleen relevant is voor die

aspecten van het werk waar "extreem zware" belastingen voorkomen. In het ideale

geval zal een beoordeling of een werknemer op niveau I belastbaar is ook niet nodig

zijn. tn de praktijk blukt het echter onvermijdelijk te beoordelen of werknemers op

niveau I belastbaar zijn.
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Het is dus ook van belang te weten in welke mate de 25 werkaspecten voorkomen

bij de uitoefening van het beroep waÍunaar gesolliciteerd wordt. Pas dan kan

vasgesteld worden in hoeverre de eventuele beperkingen relevant zijn voor het

aankunnen van de functie-eisen resp. voor welke werkaspecten een meer dan normale

belastbaarheid vereist is. Daartoe wordt parallel aan de belastbaarheidsgrafiek een

functiespecifieke belastingsgrafiek gemaakt Daarbij worden ook weer 4 niveaus

onderscheiden. De betekenis van de vier niveaus is als volgt:

Niveau 1: tfferk dat ergonomisch en arbeidshygiënisch zodanige eisen stelL dat dit

alleen verantwoord is wanneer de betrokkene een bijzonder goede ge-

zondheidstoestand heeft of wanneer bijzonderc voorzieningen getroffen

worden zoals het dragen van beschermingsmiddelen.

Niveau 2: Werk dat ergonomisch en arbeidshygiënisch verantwoord is voor een

gezond individu tussen l8 en 45 jaar, die geen speciale training heeft

. gehad of geen buitengewone eigenschappen bezit in veöand met het

betreffende werkaspecl

Niveau 3: Werk dat ergonomisch en arbeidshygiënisch verantwoord is voor indivi-

duen die in veóand met het betreffende werkaspect een geringe be-

perking hebben. De belasting die bij het werken met een dergelijke

beperking toegestaan is. is per aspect aangegeven.

Niveau 4: Werk dat ergonomisch en arbeidshygiënisch verantwoord is voor indivi-

duen die in veóand met het betreffende werkaspect een beperking

hebben. die groter is dan de bij niveau 3 behorende beperking. De belas-

ting die bij het werken met een dergelijke beperking toegestaan is, is per

asPect aangegeven.

Voor het vaststellen van de belastingsniveaus wordt gebruik gemaakt van de

definities in de handleiding van Philips Medische Dienst. In bijlage 2 is de handlei-

ding opgenomen. Daarin worden de belastingniveaus per werkaspect gedefinieerd, te
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zamen met de bij dat niveau passende belastbaarheidsbeperkingen'. Uit die definities

blukt dat voor belastingen op niveau I bij werkaspecten 12, 14 en 15 geen bijpassen-

de belastbaarheid gedefinieerd is. Er zijn altijd beschermingsmiddelen vereist.

Daarom ziln deze niveaus in figuur I ook met grijs aangegeven.

Zijn eenmaal de belastbaarheids- en belastingniveaus vastgesteld, dan vormen ze een

hulpmiddel voor het beoordelen van het evenwicht tussen de belastbaarheid van de

werknemerc en de belastingseisen die het werk stelt. Als er geen sprake is van een

evenwicht, dat wil zeggen het niveau van belasting op een bepaald werkaspect is te

hoog, gegeven het vastgestelde niveau van belastbaarheid, dan is er sprake van een

verstoord evenwicht ("misfit") op dat werkaspect. Met 25 werkaspecten kunnen zich

dus maximaal 25 "misfits" voordoen. Indien zich "misfits" voordoen is een verdere

bedrijfsgezondheidskundige begeleiding vereist. De vraag of op grond van een of

meer "misfits" besloten moet worden tot de keuringsuitslag "ongeschikt" zal van

geval tot geval beoordeeld moeten worden door de bedrijfsarts (zie paragraaf 1.3).

Uitwerking van de onderzoeksvraag: richtlijnen voor het vaststellen van

functie-relevante medische beperkingen.

Op grond van hetgeen in de voorafgaande paragrafen over de achtergronden van het

onderzoek. de intrede-keuringen en het model belasting-belastbaarheid is gesteld, zal

nu nader worden aangegeven wat de kenmerken zullen moeten zijn van het produkt

van dit onderzoek. te weten de richtlijnen voor het medisch onderzoek bij de intrede-

keuring.

.In januari 1991 heeft de Philips Medische Dienst, een herziene editie van de

medisch handleiding uitgegeven, naar aanleiding van de ervaringen binnen Philips.
Daarin zijn ook wijzigingen doorgevoerd wat betreft de samenstelling van de

werkaspecten. In dit onderzoek is uitgegaan van de oude editie. die aansluit bij het

bekende op de groene formulieren voorkomende belastbaarheidsgrafiek.

1.3
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Doelstelling en pretentie van de richtlijnen

Gezien de onmogelijkheid om te komen tot een betrouwbare, valide voorspelling

van de medische geschiktheid voor de functie, zullen de richtlijnen dienen aan te

geven wat in de beroepsgroep gebruikelijk is. Op deze wijze dragen de richt-

lijnen ertoe bij, dat een zo zorgvuldig mogelijk onderbouwde beoordeling tot

stand komt van de voor de functie relevante medische beperkingen.

Het gaat bij het opstellen van richtlijnen uitdrukkelijk niet om nonnen die aangeven

of een sollicitant ja of nee medisch geschikt is voor de functie, maar om het

aanreiken van criteria of maatstaven. waarmee de voor de functie relevante medische

beperkingen, op gestandaardiseerde wijze, nader worden omschreven. In het kader

van de intrede-keuring zal de bedrijfsarts aan de hand van alle verzamelde informa-

tie. waaronder de gegevens over de eventuele voor de functie relevante medische

beperkingen, moeten beoordelen of aan de door de NVAB geformuleerde doelstellin-

gen voor de intrede-keuring is voldaan (functie-eisen aankunnen, geen nadelige

gevolgen voor eigen of andermans gezondheid en veiligheid, en geen verwachting dat

er binnen een half jaar blijvende uiwd om medische redenen zal optreden). De

keurende bedrijfsarts zal daarbij zelf, van geval tot geval moeten "noÍmeren", dat wil

zeggen beslissen of de uitslag medisch "geschikt", "ongeschikt" of "geschikt onder

voorwaardeÍr" van toepassing is.

Speciftceren van de richtlijnen

De maatstaven voor het vaststellen van de aanwezigheid van medische beperkingen

worden aangereikt door de belastbaarheidsgrafiek. De relevantie van eventuele belast-

baarheidsbeperkingen. wordt beoordeeld aan de hand van de vraag of de kandidaat de

frrnctie-eisen aankan. Dit vereist dat voor de betreffende functie vastgesteld moet

worden wat de functie-eisen zijn aan de hand waarvan de relevantie van eventuele

medische beperkingen kan worden vastgesteld.

Aangezien de concrete taken en functie-eisen binnen een beroepsgroep steÍk kunnen

uiteenlopen. is het gewenst tevens een functiebeschrijving te maken. In deze functie-
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beschrijving wordt nader aangegeven voor welke functies de opgestelde functie-eisen

van toepassing zijn.

Tot slot worden meer in het algemeen medische aandachtspunten opgesteld. Via deze

invalshoek kunnen de nadelen van het alleen maar vaststellen van medische beper-

kingen via de invalshoek van de (vnl. ergonomisctVarbeidshygiënisch georiënteerde)

belastbaarheidsgrafiek ondervangen worden.

De richtlijnen omvatten dus maatstaven voor het vaststellen van de voor de

functie relevante belastbaarheidsbeperkingen, een functiebeschr[iving en een lijst

van medische aandachtspunten. De maatstaven voor het vaststellen van de voor

de functie relevante belastbaarheidsbeperkingen worden ontleend aan de

belastbaarheidsgrafiek en de belastingsgrafiek.

Normen

In het kader van de intrcde-keuring dienen de verzamelde gegevens aan de hand van

de algemene richtlijnen van de NVAB gewogen te worden, om tot een oordeel te

komen over de medische geschiktheid: geschikt, ongeschikt, voonvaardelijk geschikt.

Voor deze afweging zijn geen normen beschikbaar. Deze afweging dient de bedrijfs-

arts zelf van geval tot geval te maken. De richttijnen om vast te stellen of er voor de

functie relevante medische beperkingen aanwezig zijn bij de sollicitant kunnen

daaöij een belangrijk hulpmiddel zijn.
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METHODE VAN ONDERZOEK

In paragraaf 1.3 is, bij de uitwerking van de onderzoeksvraag aangegeven dat de

richtlijnen voor het vaststellen van functie-relevante medische beperkingen de

volgende onderdelen dienen te omvatten (l) maatstaven voor het vaststellen van

belastbaarheidsbeperkingen (2) maatstaven voor het vaststelen van de belasting (3)

een nadere beschrijving van de functie waarvoor de opgestelde belastingsgrafïek van

toepassing is (4) een lijst met algemene medische aandachtspunten.

Het onderzoek is opgezet in twee fasen. In de eerste fase worden richtlijnen (voor

vijf beroepen) ontwikkeld. In de tweede fase worden de richtlijnen getest in de

dagelijkse praktijk op vijf BGD'en.

2.1. Methodiek voor het ontwikkelen van richtlijnen

Hieronder zal aangegeven worden op welke wijze de verschillende onderdelen van de

richtlijnen ontwikkeld zijn.

B e las tba a rhei dsb ep e r ki n g e n

De maatstaven voor de belastbaarheidsbeperkingen zijn kort samengevat in bijlage 1

(ontleend aan de handleiding van Philips, die in bijlage 2 is weergegeven).

Futtctiebeschrijving

In de functiebeschrijving wordt een korte karakteristiek gegeven van de kenmerkende

belastingen van het beroep, waarvoor de belastingsgrafiek met 25 werkaspecten

wordt opgesteld. In een enkel geval is er sprake van een duidelijk onderscheid in

werkwijzen binnen hezelfde beroep. Zn is er de Amsterdamse en Rotterdamse school

voor straatnakers die duidelijke verschillen wat betreft werkhouding en zijn ook de

functie-eisen die gesteld worden aan steigerbouwers in resp. buiten de industrie ver-

schillend. In voorkomende gevallen zal dan ook nader aangegeven worden voor

welke specifieke functies de richtlijnen gelden.

Belastingsgrafieken
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Bij het opstellen van de belastingsgrafieken voor de verschillende beroepen, is zoveel

mogelijk uitgegaan van de beschikbare literatuur (zie literatuur) en de definities die

in de handleiding (bijlage 2) gegeven woden. Dat wil zeggelr dat op grond van deze

bronnen is vastgesteld welk belastingsniveau voor elk van de werkaspecten van

toepassing is.

Voor zover er geen eenduidige indeling mogelijk was, is op grond van een consensus

tussen de leden van de begeleidingscommissie een indeling vastgesteld.

M edisc he aandachtspunten

Tot slot worden de medische aandachtspunten opgesteld. Bij het opstellen van de

medische aandachtspunten is een invalshoek gekozen, waarbij tractus gewijs aandoe-

ningen en ziekten worden nagelopen. Dit resulteert in een rij diagnoses, afwijkingen

of beperkingen die mogelijk niet te verenigen zijn met de eisen die het beroep stelt.

Daarmee wordt het nadeel van de beperkte reikwijdte van de belastbaarheidsbe-

perkingen (waar vnl. ergonomische en arbeidshygiënische aspecten van het werk de

invalshoek zijn) ondervangen. Er zaL echter onvermijdelijk een grote overlap bestaan

tussen de aandachtspunten en belastbaarheidsbeperkingen Dat is een lij§t met

aandoeningen en ziekten waar de arts speciale aandacht aan moet besteden. Getracht

is deze zo kort en relevant mogelijk te houden. 7*ldzane emstige aandoeningen die

nauwelijks te venvachten zijn bij sollicitanten voor een bouwberoep zijn niet

opgenomen.

,", Opzet van de praktijkproef

De richtlijnen zijn gedurende een periode van vier weken (september 1991), toege-

past bU alle bouwvakkers. die zich bij de vijf deelnemende BGD melden voor een

intrede-keuring voor een van de vijf geselecteerde beroepen (incl de leerlingen die in

een samenwerkingwerband gaan werken). Ook werd besloten om de 2O-jarige
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werknemers die de bedrijfsarts ziet voor een eerste PBGO. in het onderzoek mee te

nemen.

Van de bedrijfsartsen werd verwacht dat zU vasstelden of:

- de functieomschrijving overeenkwam met de functie waarnaar de kandidaat

solliciteerde;

- er sprake was van een of meer belastbaarheidsbeperkingen (aan de hand van de

belastbaarheidsgrafiek);

- de eventuele belastbaarheidsbeperkingen relevant waren voor de functie (door

de niveaus van beperking te vergelijken met de niveaus van belasting voor elk

van de onderscheiden werkaspecten);

- er overige medische beperkingen waren, die relevant zijn voor de functie.

De registratie van de voor de functie relevante belastbaarheidsbeperkingen kan op

verschillende wijzen worden vonngegeven. Op de belastbaarheidsgrafiek kunnen de

belastbaarheidsbeperkingen aangekruist worden, waamaar vervolgens wordt nageke-

ken (in een handleiding waarin de belastingsgmfieken voor de verschillende beroepen

zijn opgenomen), of er sprake is van een misfit. Voordeel van deze systematiek is

dat één formulier voor alle beroepen gebruikt kan worden (de belastbaarheidsgrafiek

op gÍoen formulier O). Ook kan een registratiewijze worden gekozen waarbij de

belastingsniveau's al vooraf zijn aangegeven in de belastbaarheidsgrafiek, zodat bij

het registrercn van de belastbaarheidsniveaus direct zichtbaar wordt of er sprake is

van een misfit. Er behoeft dan niet in een handleiding (hoe beknopt ook) gebladerd

te worden. Nadeel van deze werkwijze is dat per functie een apart formulier ter be-

schikking moet zijn met de voorgedrukte functiespecifieke belastingsniveau's.

Ten behoeve van dit ondezoek zijn functiespecifieke formulieren gemaakt, waarop

de belastingniveaus zijn voorgedrukt. De belastbaarheidsniveaus zijn door de bedrijfs-

artsen geregistreerd op deze formulieren. waardoor direct zichtbaar werd of er sprake

was van "misfits".

Na afloop van de rcgistratieperiode van vier weken, bleek dat er veel minder

keuringen waÍen uitgevoerd dan verwacht (de verwachting was dat elke bedrijfsarts

na vier weken 15 tot 20 intrede-keuringen zou hebben venicht). De looptijd is
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vervolgens met zes weken uitgebreid. Uiteindelijk zijn de richtlijnen getest bij in

totaal 90 werknemers. De registratieformuliercn zijn voor nadere analyse opgestuurd

naar het NIPG. In tabel I is een nadere uitsplitsing gegeven van de werknemers naar

beroep en BGD.

Tabel 1 Aanbl sollicibnhn bij wie de richtlijnen zijn hegepasL ui§eepliBt naar bedrijÍsgezondheidsdi€íÉl (BGD) en beroep.

Timmerman Melsehar SóiUer Slergeíbouw€r StreatnekeÍ Totaal

BGD 1 10 ll

BGD 2 7 4 I 2 14

BGD 3 9 7 3 4 a

BGD 4 10 3 3 3 5 24

BGD 5 I 2 I 2 1 18

Totaal 36 16 21 I I 90

Tabel I laat zien dat op de meeste BGD'en met name de ervaringen bij steiger-

bouwers en straaÍnakers beperkt zijn. Verder valt op dat met name BGD 1 een zeer

éénzijdig samengestelde groep sollicitanten heeft onderzocht. In totaal bevinden zich

onder de 90 werknemers 19 werknemers die voor een eerste PBGO kwamen.

De verdeling in tabel I betekent, dat een enkele bedrijfsarts weinig (of geen) werkne-

mers heeft gezien in bepaalde beroepen. Wel zijn alle bedrijfsartsen betrokken ge-

weest bU het opstellen van de richtlijnen.

De bruikbaarheid van de richtlijnen is beoordeeld aan de hand van de oordelen van

de bedrijfsartsen over de volledigheid, duidelijkheid, hanteeöaarheid, betrouw-

baarheid en relevantie. Deze oordelen zijn door middel van een schriftelijk ingevulde

vragenlijst vastgelegd. De resultaten daarvan zijn met de bedrijfsartsen besproken. De

vragenlijst is bijgevoegd in bijlage (3).

Tot slot zijn tijdens trree bijeenkomsten van de begeleidingscommissie, voor elk van

de vijf beroepen enkele casus voorgelegd aan de zes bedrijfsartsen, met het verzoek
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de belastbaarheidsbeperkingen vast t€ leggen. De casus zijn ontleend aan de

registratiefomulieren die in het kader van dit onderzoek naar het NIPG werden

verstuurd. Het is dus ook mogelijk om vast te stellen in hoevene de bedrijfsartsen

die de oorspronkelijke gegevens aanleyerden, bij herbeoordeling tot dezelfde oordelen

komen. Op deze wijze is meer inzicht verkregen in de betrouwbaarheid waànnee

misfits worden geregistreerd. De uitkomsten van dit onderdeel van de evaluatie zijn

ook weer gezamenlijk besproken om de achtergronden van Eventuele discrcpanties te

achterhalen In bijzonder ging het daarbij om de vraag wat de oorzaken zijn van

eventuele disoepanties.
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3.I

RESIiLTATEN

Richtlijnen voor het vaststellen van de functie-relevante medische be'

perkingen bij timmerlieden, metselaars, schilderq steigerbouwers en

straatmakers

Bij het opstellen van de richtlijnen bleek, dat de voorhanden definities van belas-

tingsniveaus en werkaspecten niet altijd even ondubbelzinnig waren of goed aanslo-

ten bij de belastingen in de 5 bouwberoepen. Het gaat om de volgende punten:

- bij de indeling in belastingsniveau's is, bij verschillende aspecten veel ruimte

voor subjectieve interpretatie. Voor deze aspecten geldt, dat na inventarisatie

van wat er in de literatuur bekend is over de belasting voor de betreffende

aspecten, het uiteindelijke belastingniveau in onderling overleg tussen de leden

van de begeleidingscommissie is bepaald. Het gaat hieóij om de volgende

aspecten: 6 (armbelasting), 8 (lichamelijke belasting), 9 (gebogen houding) en

l0 (tillen);

- bij aspect 1 (staand) geeft de definitie van staande aÍbeid ("Arbeid, waaöij de

voeten het enige steunvlak van het lichaam vormen, zonder n@menswaardige

verplaatsing van de voeten; ruimte kleiner dan I m2") problemen bij het bepalen

van een belastingniveau. Dit wordt veroorzaakt door de toevoeging "ruimte

kleiner dan I m2". Het werk van de metselaar is zonder twijfel "staan belastend

werk". Aangezien de metselaar zich echter telkens enige stappen verplaatst, zou

volgens een strikÍe toepassing van de definitie niveau 4 aangehouden moeten

worden. In onderling overleg is gekozen voor niveau 2;

- voor zowel aspect 1 (staand) als 2 flopend) geldt, dat in de literatuur geen

prccieze percentages voor de verschillende werkzaamheden worden gegeven,

terwijl voor het bepalen van een belastingniveau wèl prccieze gegevens nodig

zijn (b.v. lopen, niveau 3: minder dan 30 min. achtereen en minder dan drie uur

per dag). Uiteindelijk is in onderling overleg het niveau vastgesteld;
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op enkele punten bleek het systeem van Philips (niet onvenvacht, zie paragraaf

1.2.2) niet goed aan te sluiten bij de werkomstandigheden in de bouw. De

werkaspecten 13 (temperatuurswisselingen), 18 (werken in koucie), 19 (werken

in warmte) en 20 (werken in vochtige omgeving) zijn niet afgestemd op

"buitenwerk", waar juist de afwisseling van klimatologische omstandigheden

kenmerkend is. De oorspronkelijk aspecten rond het klimaat zijn gehandhaafd

(en niet geschrapt) aangezien de belastbaarheidsgrafiek al standaard voor

verschillende populaties wordt toegepast. Cok is de definitie van faplopen niet

afgestemd op datgene wat bouwvakkers, in het bijzonder steigerbouwers moeten

doen, nl. klimmen/klautercn.

Het aspect piekbelasting is blijkens de definitie, niet geschikt om continue

werkdruk mee aan te duiden. Het gaat dan in het bijzonder om de continue

werkdruk die een gevolg is van het tariefwerk-stelsel dat in verschillende bouw-

beroepen gebruikelijk is. Uiteindelijk zijn drie werkaspecten toegevoegd aan de

belastingsgrafiek (26 buiten. 27: klimmen en 28: tariefl.

Voor buitenwerk en klimmen zijn belastingsniveaus opgesteld, die ontleend zijn

aan de beperkingenlijst (Mijnsbergen, 1984). Voor het classificeren van werk-

druk is in eerste instantie een analyse gedaan op grond van het voorhanden

PBGO-bestand van 11.000 bouwvakkers (Bloemhoff e.a., 1992). Uit de analyse

van de antwoorden op de vraag naar tijdsdruk en mentale belasting (op verschil-

lende manieren geoperationaliseerd) kwam steeds naar voren, dat vooral steiger-

bouwer relatief veel werkdruk ervaren. Die uitkomsten zijn echter overeen-

komstig de uitkomsten op het aspect piekbelasting. Mogelijk wordt door

werknemers op de vraag naar tijdsdruk vooral piekbelasting aangegeven.

Uiteindelijk is besloten om het aspect tarief toe te voegen om aan te geven of er

al of niet sprake is van een continue werkdruk.

De definities van de belastingsniveaus voor werkaspecten 26, 27 en 28 zijn

toegevoegd aan bijlage 2, na werkaspect 25;

bij aspecten L2 O, 14 (stofldamp) en 15 (huidprikkelende stoffen) zijn belas-

tingsniveaus gedefinieerd (niveau l), waaronder alleen zonder schade voor de
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gezondheid/veiligheid kan worden gewerkt, indien beschermingsmiddelen

worden gebruikt. Een passende belastbaarheid is niet van toep:§sing. Gezond-

heidsschade kan alleen voorkomen worden indien adequate beschermingsmid-

delen voorhanden zijn (en goed gebruikt worden). Bij een intrede-keuring impli-

ceeÍt dat, dat de keurend arts de beschikbaarheid van (adequate) beschermings-

middelen en het toekomstig gedrag van de werknemer met betrekking tot het

juiste gebruik ervan, in de beschouwingen moet betÍekken. Indien dit laatste niet

in de beschouwingen wordt betrokken, betekent dit voor verschillende bouw-

beroepen, dat niemand medisch geschikt kan worden verklaard. Recent onder-

zoek heeft aangetoond dat bijv. de lawaai-expositieniveaus zeer hoog zijn in

vrijwel alle bouwbeÍoepen, nl. boven de 90 db(A). Werknemers geschikt verkla-

ren voor dit werk betekent dat ze doof zullen worden, tenzij de keurend be-

drijfsars ervan uitgaat dat adequate gehoorbescherming beschikbaar is en goed

gebruikt wordt. In het kader van het registreren van beperkingen worden in de

desbetreffende beroepen voor deze aspecten dus altijd "misfits" geregistreerd.

Om dit duidelijk zichtbaar te maken zijn er in de belastingsgrafiek grijze vakjes

geihtrroduceerd voor deze aspecten;

bij werkaspecten 4 en l1 zijn wel belastbaarheidsbeperkingen gegeven die

passen bij niveau 4. Er zijn echter geen bijpassende belastingniveaus gedefi-

nieerd. De reden is dat indien de betreffende beperkingen aanwezig zijn,

bijzondere voorzieningen getroffen moeten worden op de werkplek. Indien

niveau 4 wordt geregistreerd is er dus per definitie sprake van een misfit,

daarom zijn ook hier grijze hokjes getekend;

de toegevoegde aspecten 26 (buiten),27 (klimmen) en 28 (tariefwerk) zijn niet

voorzien van vooraf omschreven belastbaarheidsbeperkingen. In dit onderzoek

worden de aandoeningen, die door de deelnemende bedrijfsartsen vermeld zijn

als belastbaarheidsbeperking geihventariseed. Daarmee wordt een eerste indruk

verkregen, van wat in de praktijk de relevante belastbaarheidsbeperkingen

zouden kunnen zijn.
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Met de aangepaste methodiek zijn vewolgens de belastingsgrafieken samengesteld.

Het opstellen van de overige onderdelen van de richtlijnen leverde verder geen

problemen op.

Een uitgebreide onderbouwing van de richtlijnen wordt in bijlage 4 gegeven. Hier

wordt volstaan met het vermelden van de uitkomsten, te weten per beroep:

- de functie-omschrijving en de belastingsgrafiek;

- de medische aandachtspunten en belastbaarheidsbeperkingen. Voor wat betreft

de belastbaarheidsbeperkingen is tevens tussen haakjes aangegeven wat het ni-

veau van de belastins is, op grond waarvan de betreffende belastbaarheidsbeper-

king als een voor de functie relevante beperking moet worden geihterpreteerd.

Achtereenvolgens zullen de richtlijnen gepresenteerd worden voor de timmerman,

metselaar. schilder. steigerbouwer en straatmaker.
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TIMMERMAN:
FUNCTIEBESCHRIJVING EN BELASTINGSGRAFIEK

FUNCTIEBESCIIRUVING TIMMERMAN (onderhoud, renovatie. restaurarie):
Fvsieke belastinq
Er is sprrake van een wij zware energetische belasting. Alhoewel het werk van timmermannen
veel afwisseling kent, werken ze toch langdurig in ongemakkelijke houdingen. AIs ongunstig
worden aangemerkt:
- het langdurig boven de macht werken. zoals het spijkeren van plafondplaten
- het werken op schuine daken
- het spijkeren van plinten (geknield, gebukt met getordeerde rug)
- het werken in kleine ruimtes (kelders, kasten, kruipruimten, vlieringen)
- het sjouwen van zware en vooral grote materialen (gipskartonplaten door nauwe trappen-
huizen)
Het bewegingsapparaat wordt matig zwaar belast.
Overiee arbeidsom standi eheden
Timmerlieden worden in hun werk aan hoge tot zeer hoge geluidsniveaus blootgesteld (o.a-
door gereedschappen: schie/spijkerhamers, nietmachines, circelzagen etc.).
Er is regelmatig expositie aan stof (o.a. asbest) bij het slopen van murery'plafonds en
schoorstenen, bij vegen, zagen en schuren, bij het aanbrengen van isolatiemateriaal, bij het
mengen van specie etc. Timmermannen komen met velerlei chemische produkten in aanra-
king: impregneermiddelen. lijmen, kitten, PllR-schuim en verven en lakken. Deze kunnen
aanleiding geven tot huidreakties en. vooral bij gebruik in kleine. slecht geventileerde ruimtes.
tot irritatie van de luchtwegen en allergie. Bescherming van de huid bij het werken met PUR
is noodzakelijk.
Er wordt op steigers. werkbanken en trapjes gewerkt.
Er wordt zowel binnen. in open bouwwerken als buiten gewerkt. Bij regen, sneeurtr en vorst
wordt er niet buiten gewerkt. Bij het binnen werken in open behuizing is tocht een veel
voorkomend euvel. Er is een relatief hoog ongevalsrisico.

Belastineserafiek:

slaand

lopend

rap oplopend

Ínond
met podalen

met armbolastng

met íijn harÉen*erk
met lichameliiko belastlng

bul(kend

illlend

optisó
lawaai

in tom peÍanJuÍlrwisselingen

in stoí en dampen

mot huidprikkelende sofíen
op ladders on steigeÍs

bij hoogsp. ovens,madr.

in waÍmte

in koude
in vochtige ongeving

fijn opdscfi

met kleuren

arrditioÍ
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m€t piekbol8íng
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laÍie,
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TIMMERMAN: MEDISCHE

ÀÀ}IDACIITSPUNEEN

Erdocrire orgaaEn
- diabetes rettitus
- hypo-/hyperthyreoïdi e

Psyrir i scfie stoorïri sscír
- psychotische toestandbeelden
- neurosen/psychopathi eën ( o. a. vers lavingen)

ZeÍrstelscl/zi ntui gen
- dui zeI i gheid/evenri chtsstoorni ssen
' epitepsie en andere aandoeningen gepaard gaande met

rec i di verende berustz i jnsda t i ngen
- ernstige visusstoornissen (m.n. veraí zien

en rood/groen k Ieurenonderschei d
- verminderd gehoor

T roctus ci rdrlatori us/bt oed en btoeóerei deíde orgaÍEn
' angina pectoris
- rryocardinfarct
- decorpensatio cordis
- ri tÍnestoornissen (paroxism. tachycardie/boezemf ibri I teren)
- hypertensie/(orthostatische) hypotensie
- hartktepgebreken
- thoracic outtet syndroom
- gestoorde Erterië[e circutatie aan de benen

Tractrs respiratorius
- CARA, chronische rhinitus/sinusitus
- spontane pneuncrthorax

Tractus digestivus
- hernia diaf ragmatica/inguinaI is
- chronische leverziekten
- uIcustijden
- cotitus ulcerosa/!,|. Crohn

Tractus urogenitalis
- nierafgi jkingen Ínet functiestoornissen

lluid
' eczeem (constitutioneeI eczeern/contacteczeem)

Tractus locotorius
- rervetkotom

' scotiotische en kyfotische verkrormingen
- opgeheven Iordose
- beenverkorting
- beregingsbeperkingen
' status na rervetfracturen
- spondytotys i s/spondytot i sthes i s
- spordyt osi s/spondytarthros i s
- discopathieën/HIP
- l,l. scheuermsnn/ll. Bechtereu

- extremiteiten
- rheunatische aandoeningen
- arthrosis deformans
- spieraandoeningen en atrofiën
- chronische bursitis
- tendovaginitis
- habituete (hrmeruskop) [uxatie
- onvoldoende grijpfunctie van de hand

(o.a. contractuur van oupuytren)
- coxa vara, cong. heuptuxatie, ziekte van Perthes
' stecht genezen fracturen, meniscustaesie, voetafri jkingen

overig:
' geneesmiddetengebrui k

AANDACHTSPI'NTEN

oNGETENSTE BEPERTTIIGEN/Er8EN

- diabctes rrt insutinegebruik (tadders/2)
- gocd ingestetde diabetes (tich.bet./2)

- hoogtevrees (tadders/2)

ber.ustzi jnsstoorni ssen ( I'adders/2)
epitepoic, indicn niet 2 iaar aarwalsvri j (ladd.l7,
syndrocrn van llcniére ( tsdders/2)
pcrceptiedoofheid van 20cts bii 2000 llz cn 40 d bij
4000H2 (gekorrigeerd voor teefti jd) (l,araai/1)
gekorr. yertevisus beste oog < 0.E en a 0.4 <oPr./z,
gekorrigeerde vertevisus beide ogen < 0.4 (taders/Z)
leesvisus beide ogen < 0.8 (optisch/z)
HRR! maxim.at 9 fouten (kteuren/3)

green eÍriiLirEEn tret- circut. (titlcít/t)
ernstige circut. stoornissen ( topend/3)
goed ingestetde hlryertensie ( t ich.bet./3)
hartinfarct in de anannese (tich.bet./3)/
varicosis Íoet klachten (staan/3)
chronische anemie ( t ich.bet./.3,,

green afri jkingpír tret. reep. (tiltcn/l)
ernstige respiratoire stoornissen ( topend/3)
mati ge tongfr.nrctiestoornis ( t ich.bet./2)
Iichte tongfunctiestoornis en CARA a]1sr1ese (§tof/z)

hernis diafragmatica/inguinatis (ti tten/ r)

chronisch niert i jden ( t ich.bel../2)

overgevoeI i ghei d voor hui dpr i kke t cnde stof f en en
huidpathotogie die veregerd kan vorden door aanraking
rlet huidprikketende stoffen (huidpr.stofÍen/1 )

geen na of he+tlachten in de srrse (tittcíVt)
goede nrspiersrtrikket ing (ti t tcíVt,
soepele lervelkotc zcder abprrle Mcc/scotice
(ti I len/l,
geen aÍrijtiÍEeíl bov€írste of orderste lcde-ten
(ti l teÍvl )
ernstige klachten bij tang staan (staan/3)
afrijkingen aan rug of onderstc tedematen (staan/3)
I ichtere orthopedische of neurotogische stoornissen
nek, schor,rders, bovenste [edematen of rug (anrÈeL./2)
t angduri ge eerma t i ge epi condyt i t i s i n anarnese
(anrÈet./2)
niet ernstig recidivererËe klachten van rug of heupen
(geb. hotrding,/z)
matige afrijkingen in vorm er beregetijkheid van de
rervelkotm of heupen (geb.houding/Z)
orthopedi sche aíri jkingen onderste tedematen
( tadders/2)

Overi9:
- ernstige adipositas (staan/3)

- oloere,."rin"o.. (arrÈet./2, tich.betl
geb.houdi ng/Z)
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MET§ELAAR:
FT'NCTIEBESCHRIJVING EN BELASTINGSG RAFÏEK

FUNCTIEBESCIIRUVING METSELAAR (nieuwbouw):
Fvsieke belastine
Er is sprake van e€n zware energetische belasting (de belasting van de onderste extremiteiten
is vooral statisch, de belasting van de bovenste extremiteiten vooral dynamisch). Er wordt
voornamelijk staande gewerkt.
Bij metselen met stenen hoeven geen zwaÍe lasten getild te worden (de stenen zijn ongeveer 2
kg zwaar). Desondanks is er toch een zware rugbelasting doordat er in een hoog tempo
gewerkt wordt en doordat er frequent en in een gedraaide houding gebukt moet worden:
- voor het pakken van de specie uit de speciekuip zal de metselaaÍ naar opzij in een

draaiende beweging moeten bukken (de speciekuip staat op de grond):
- de hoogte van de tas stenen en hoogte van de muur zijn omgekeerd evenrcdig: bij de

eerste te metselen lagen moet de metselaar voa het pakken van de steen rechtop komen
en voor het wegleggen van de steen diep bul*en terwijl hrj brj de laatste lagen moet
bukken om de laatste stenen te pakken en vervolgens rechtop moet komen om de stenen
weg te leggen.

- bij het pakken van de steen zijn houding en beweging afhankelijk van de hoogte van de
stenentas: kan hij rechtop blijven staan (hoge stenentas), dan zal er alleen van een
draaiende beweging spralie zijn; wordt de stapel lager dan zal hij in een draaiende
beweging naar opzij moeten buigen;

Het metselen is sterk cyclisch werk het materiaal wordt door de opperman aangevoerd, het
metselen zèlf hoeft alleen door het opspannen van de draad, opsteken van de kuip e.d.
onderbroken te worden.
Bij het metselen met blokken (17 tot 30 kg) is het formaat en gewicht van de blokken van
belang: zwaÍe. grote blokken worden noodgedwongen met twee handen gehanteerd (en
kunnen rugklachten geven) terwijl lichte. hanteerbare blokken met één hand gepaht worden
(en naast rugklachten elleboogklachten kunnen geven).
Overiee werkomstandieheden
Meestal wordt buiten gewerkf bij vorst en regen wordt niet doorgewerkt. Het werken met
cement (chroom) en isolatiematerialen (glas-/steenwol en polystyreen; een van de neventaken
van de metselaar) geven frequent aanleiding tot huidaandoeningen (orthcËrgisch eczeem komt
meer voor dan contact-allergisch eczeem). De expositie aan op de werkplek is hoog. Er
wordt op steigers gewerkt. Vaak wordt in tarief gewerkt.

Belastinessrafiek:

staand

lopend

t ap odopend

zi[ond
met podaloír

mer armbelastirlg

met Íín handonwoÍk

mer lichamelijke belasting
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tillond

oprtró
lawaai

in temperanrurswisselingon

in sbt€n dampon
met huidprikkelendo sEÍÍen

op laddoÍs en steigeÍg
bij hoogsp. ovon3,madi.

tn waÍmo
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in voch[go omgeving

fijn optisdt
mot kl€uren

alJdide,

in floeg€ít
met piokbolasriítg
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klimÍÍren
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METSELAAR: MEDISCHE

ÀÀITDÀCHTSPI'NTEN

EÍrdocriÍE orgarEn
- diabetes meltitus
- hypo-/hyperthyreoïdie

Psychisdre stornissen
- psychotische toestandbeelden
- neurosen/psychopathieën (o.a. verslavingen)

Zenstetset/zi ntui gen
- dui zeI i gheid/evenflichtsstoornissen
- epitepsie en andere aarÉoeningen gepaard gaande net

recidiverendc berustzi jnsda I i ngen
- ernstige visusstoornissen
- sterk verminderd gehoor

Tractus ci rcutatori us/btoed en bl oeÖereid€nde orgaÍEn
- angina pectoris
- lnyocardinfarct
- dec*pensatio cordis
- ritmestoornissen (paroxism. tachycardie/boezemÍibri [ [eren)
- hypertensie/(orthostàtische) hypotensie
- hartktepgebreken
- thoracic outtet syndroom
' gestoorde arteriëte circutatie aan de benen

Tractus respiratorius
. CARA
- spontane pnerÍr,thorax

fractlrs digestivus
- hernia diaf ragmatica/inguinat is
- chronische Ieverziekten
- utcustijden
- colitus utcerosa/ll, Crohn

Tractus urogenitalis
- nieraÍri jkingen rDet functiestoornissen

Huid
- eczeem (constitutioneel eczeem/contacteczeem)
- acne, fol.Iiculitis aan de onderarm, roíp, nates

en bovenbenen

fractus locmtorius
- eervetkotom

- scotiotische en kyfotische verkrormingen
- opgeheven lordose
- beenverkorting
- beregingsbeperkingen
- status na rervetfracturen
- spondylotysi s/spondyloI i sthesis
- spondyt osi s/spondylarthros i s
- discopathieën/HNP
- l,l. Scheuermann/ll. Bechterel

- extremiteiten
- rheunatische aandoeningen
- arthrosis deformans
' spieraandoeningen en atrofiën
- chronische bursitis
- tendovaginitis
- habituele (huneruskop) tuxatie
- onvoldoerËe grijpfunctie van de hand

(o.a. contractuur van Duprjytren)
- coxa vara, cong. heuptuxatie, ziekte van Perthes
' stecht genezen fracturen, meniscustaesie, voetafri jkingen

6rerig:
- geneesmiddetengebruik

AANDACHTSPI.JNTEN

ONGEIÍENSTE BEPERXINGEN/EIsEN

- diabetes rEt insutinegebruik (tadders/z)

- hoogtevrees (l,adders/2)

gccn drizel iÍEcn (geb.hqdiÍEt/l )
berustzi jnsstoorni ssen ( tadders/2)
epitepsie, indien niet 2 jaar aanvatsvri j lladd.l2)
syndrocrn van lleniére ( Lsdders/z)
perceptiedoofheid van: 20 dB bij 2000 Hz, en 40 dB

bij 4000 Hz (gekorrige€rd yoor teeftijd) (taraai/1)
gekorr. vertevisus beste oog < 0.8 en : o.4 (opt./z)
teesvisus beide ogen < 0.8 (optisch,/z)
gekorrigerde vertevisus beide ogcn < 0.4 (laddcrs/2)

tichtere stoornissen tract. circut. (titten/z)
geringe varicosis zonder ktachten (sta8n/z)

tichtere stoornissen trsct. resp. (titten/2)

hernia diafragrnatica/inguinalis (ti tten/2)

- overgevoetigheid voor huidprikketende stoffen en
huidpathotogie die veregerd kan rorden door aanraking
met huidprikketende stoffen (huidpr.stoffen/z)

- zeer 9o* corditie bor€írstè lederten, r:1,
schqders cÍr nrg (ar*el./t)

- gocd qrtritkeld spierstetsel (ticfi.bet./1)
- geen nA of heqklachten in grs:se (geb.hddingr'l)
- soepete rervelkotc zoíder abprrle Mce of

scot ice (gcb.hqding/l )
- goede rrrgspiermtrikketirrg (seb.hqdiÍtgy'l )
- matige klEchten bij staan zoírder duidelijke

afxijkingen (st8an/z)
- geringe rugafrijkingen zonder duidetijke ktachten

( staan/2 )
- niet ernstig recidiverende ktachten rug, herpen

of tedematen (ti tl,enlz)
- tichte afrijkingen rug, her,rpen of lcdematen

(titten/z)
- orthopedische afri jkingen onderste tedematen

( tadders/2)

Overig:
- gecn gezoÍdreidstt.chtcn (tió.bet/t)
- gocde korditie (ticfi.bet-/t)
- mxiu teeftijd 45 iaar (tió.bet./Í)
- matige adipositas (staan/z)
- oudere rerkneopr (sta6n/2, titten/2) 31



SCHILDER:
FUNCTIEBESCHRIJVING EN BELASTINGSGRAFIEK

FUNCTIEBES CI{RUVING S CHILDER (huisschilder):
Fysieke belastine
Er is sprake van een vrij zware energetische belasting (zowel dynamisch als statisch).
Schilderen is voornameldk staand werk (op vloeren, ladders of stellingen). Soms moet
gelnield, gehurkt of gekropen worden @ij werken aan laaggelegen objecten b.v. plinten). Bij
het schilderen op ladders moet de schilder ticht tot matig buigen; soms moet hij tegelijkertijd
zichzelÍ en lichte lasten (bus, kwast) vasthouden. Bij het spuiten wordt consrant bewogen.
Belastende werkzaamheden kunnen regelmatig onderbroken worden door minder belastende
werkzaamheden. Het hanteren van lichte lasten op of boven schouderhoogte komt in beperkle
mate voor. Beneden schouderhoogte worden lasten ot 35 kg gehanteerd. Daarnaast moeten
steigers en ladders regelmatig verplaatst worden.
Overiee aÍbeidsomsÍandisheden
Er is een minder hoge expositie aan vergeleken met andere beroepen in de bouw. Bij het
schuren van grondverf en plamuurlagen zal stof wijkomen. Oplosmiddelen kunnen slijmvlie-
sirritatie en pre-narcotische verschijnselen geven (vmral bij het spuiten van verf, in kleine,
slecht geventileerde ruimtes. bij onvoldoende persoonlijke hygiëne en bij eten/drinken/roken
op de werkplek). Schilders hebben meer last van ecz@m aan de handen dan andere bouwvak-
kers (voomamelijk ortho-ergisch). Een goede huidverzorging is noodzakelijk. Er wordt op
trappen. (hang)ladders en bankjes gewerkt.

Belastinsserafiek:

sraand
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nneíld

mot podalen
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SCHILDER: MEDISCHE AANDACHTSPI,NTEN

ÀÀNDÀCE:ISPUIflIEN oNGEITENSTE BEPERXINGENT/Er8EN

Erdocrirp orgnrÉn
- diebetes nretlitr.p - di$etès Et insulincgcbruik (l,addcrs/Z)
- hlpo-/hlperthyrèoïdic - socd ingcstctdc ditbetès (tich.bct./2)

Psyrfi i scfie st@rni Bscír
- psychotische toestandbeelden - hoogtevrees (tsdders/z)
- neurosen/psychopath i eën (o. a. vers lavi ngen)

ZensteIset/zi ntui gen
- duizetigheid/evenrichtsstoornissen - berustzijnsstoornisséït (tadders/Z)
- epitepsie en andere aandoeningen gepaard gaande net - epilepsie, indien niet 2 jaar aanvatsvrij (lrd.lzt

recidiverende berustzijnsdalingen - syndroon van lleniérc (tadders/2)
- visusstoornissen (m.n. nabijzien - perceptidoofheid van 20d bij 2000 Hz en 40 ö bij

en kteurenonderscheid) 4000H2 (gekomigeerd voor teeftijd) (taraai/2)
- sterk verminderd gehoor - gekorr. vertcvisus beste oog < 0.8 en z 0.1 (opt./Z)

- gekomigeerde vertevisus beide ogen < 0.4 (tadders/Z)
- teesvisr.rs beidc ogen < 0.E (optisch/z)
- HRR: maxirsat ó fouten (ktarcn/2)

T retus c i rcul ator i us/bl oeóere i derde orgarEn
- angina pectoris - ernstige circut. stoornissen (topend/3)
- myocardinfarct - lichtere stoornissen tr. circut. (titten/Z)
- decanpensatio cordis - soed ingestetde hypertensie (tich.bet./2)
- ritmestoornissen (paroxism. tachycardie/boezemfibritteren) - hartinfarct in de anatnese (tich.bet./2)
- hypertensie/(orthostatische) hypotensie - geringe varicosis zonder ktachten (staan/2)
- hartklepgebreken - chronische anemie (tich.bet./2)
- thoracic outtet syndroom
'l,l. brirger, tl. Raynaud, arteriosclerosis

obtiterans, acrocyanosis, perniones, Iivédo

ïractus respiratorius - ernstige resp. stoornissen (LoperË/3)
- CARA, chronische rhinitus/sinusitus - lichtere stoornissen tr. respiratorius (titten/2)
- spontane píreurcthorsx - rEtige longflhctiestoornis (tich.bet./2)

- [ichte longfurctiestoornis en CARA anarnese (stof/1)
Tractus digcstivus

- hernia diafragmatica/inguinatis - hernia diafragmatica/inguinatis (titten/z)
- chronische Ieverziekten
- utcustijden
- cotitus utcerosa/il. Crohn

Tractus urogenitalis
- nieraÍri jkingen Ínet íunctiestoornissen

tluid

- chronisch niert i jden ( t ich.bet./2)

' eczeem (constitutioneel eczeeín/contacteczeem) - overgevoetigheid voor huidprikketendc stoffen en
- vitiligo, zon- en licht dermatosen huidpathotogie die veregerd kan rorden door aanraking
- acne en fotticulitis aan onderarm, rorp, nates en bovenbenen lnet huidprikketende stoffen (huidpr.stoffen/l)

ïractus tocmtorius - matige ktachten bi j staan zonder duideti jke
- xervetkotom afrijkingen (staan/z)

- scoliotische en kyfotische verkrormingen - geringe rugafxijkingen zonder duidetijke ktachten
- opgeheven lordose (st6an/2)
- beenverkorting - ernstige orthopedische of neurotogische stoornissen
- beregingsbeperkingen onderste tedematen (topeÍd/3)
- status na rervelfracturen - lichtere orthopedische of neurotogische stoornissen
- spondytotysis/spondytotisthesis nek, schorders, bovenste Ledematen of rug (arrÈe|,../2)
- spondytosis/sporÉytarthrosis - langdurige eermatige epicondititis in ànafinese
- discopathieën/HNP (arrÈet./2)
- ll. Scheuermann/1,1. Bechterer, - niet-ernstig recidiverende ktachten van rug of

- extreíniteiten her.pen (geb.houdin9/2)
- rheuratische aandoeningen - matige afrijkingen in vorm cn beregctijkheid van de
' arthrosis deformns rervelkotqn oÍ heupen (geb.hording/2)
- spieraandoeningen en atrofiën - niet ernstig recidiverende klachte,n rug, heupen of
- chronische bursitis (o.a. bursitis praepatettaris) ledematen (titten,/z)
- tendovaginitis - Lichte afrijkingen rug, heupen of tedernaten
- habituele (hLmeruskop)tuxatie (titten/z)
- onvotdoende grijpfunctie van de hand - orthopedische afrrijkingen onderste tedematen

(o.8. contractuur van Dupuytren) (tadders/2)
' coxa vara, cong. heuptuxatie, ziekte van Perthes
- slecht genezen fracturen, meniscustaesie, voetafri jkingen

Overig:
- geneesmiddetengebrui k

Overig:
- matige adipositas (staan/z)
- oudere rerknemer (sta8n/z, arr&l ./2,
- tich.bet./2, geb.houding/2, tilten/2)
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STEIGERBOI,IIVER:
FTJNCTIEBESCHRIJVING EN BELASTINGSGRAFTEK

FUNCTIEBESCI{RUVING STEIGERBOT.IWER:
Fvsieke belastins
Zwte werkzaamheden zijn:
- het op de schouder dragen van steigerplanken (l plank weegt 12,5 à 25 kg);
- het doorgeven en opsteken (het verticaal plaatsen van steigerpijpen) op grote hoogte (6

m. lange pijpen zijn 24 kg zwaar);
- het vasthouden van pijpen om na te gaan of ze in het lood saan;
- het op de plaats leggen van steigerplanken;
- het werken in gebogen en getordeerde houding;
Er is sprake vÍm een zware energetische belasting (vooral dynamisch). Er wordt in afwis-
selende houdingen gewerkt. Hierbij wordt er zowel bukkend, knielend (bij het stellen van de
grondslag) als boven het hoofd (om de pijpen met koppelingen en spieën aan elkaar te
bevestigen) gewerkt. Het staan op ronde pijpen vormt een belasting van de enkelgewrichten
en vereist evenwichtszin. De steigerbouwer moet bij zijn werk lenig en handig zijn: onder de
7 m. wordt meestal langs de steiger (al dan niet met steigbeugels) omhmg geklauterd (boven
de 7 m. wordt over het algemeen een steigerbouwertrap gebnrikt).
Er is een zware belasting van het bewegingsapparaat; vooral rug, benen, armen en schouders
worden zwaar belast. Het opsteken van steigerpljpen geeft door de onhandelbaarheid van het
materiaal een forse belasting van armen en schouders. Schouderklachten worden mede
geweten aan het nat worden van de schouder bij tillen. De rug wordt zwaar belast door het
werken in een gebogen houding gecombineerd met het hanteren van zwÍutr materiaal.
Het bouwen van steigers is fysiologisch het meest belastend, het sjouwen van materiaal
biomechanisch het zwaarst (ouderen bldken meer te bouwen, jongeren meer te sjouwen).
De belasting is mede aÍhankelijk van de weersomstandigheden: regen maakt steigerplanken
ctca 207o zwaarder. terwijl natte. gladde steigerpijpen moeilijker te hanteren zijn. Vorst
maakt de ondergrond glad en wind maakt manoeuvÍeÍen met het materiaal moeilijk.
Overige arbeidsomstandi gheden

Vooral in de industrie is er vaak sprake van omgevings. Veet steigerbouwers in de industrie
hebben last van stof en stank
Er is regelmatig sprake van tijdsdruk bij het snelle werk ten behoeven van dringende
reparaties moeten steigers snel opgebouwd en afgebroken wonden.
Het ongevalsrisico is groot (vallen en vallende materialen)

Belastinsssrafiek:
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STEIGERBOIIWER: MEDISCHE AANDACHTSPUNTEN

ÀÀ}IDÀCETSPUNEEN

Erdocrir: orgaÍEn
- diabetes metIitus
- hypo-/hlperthyreoïdie

Psych i sdre stoorni sscn
- psychoti sche toestaÍtdbeetden
- neu!'osen/p,sychopath i eèn (o.a. verstavi ngen)

Zeír.ctet se t /z i ntui gen
- dui zet i gheid/evenri chtsstoorni ssen
- epitepsie en andere aandoeningen gepaard gaande mt

recidiverende bexustzi jnsda I i ngen
- visusstoornissen (vei l, igheid)
- gehoorstoornissen (vei tigheid)

f ractus ci rculatori us/btoGd en bloeÖereideíde orgdÉn
- angina pectoris
- myocardinfarct
- decolpensatio cordis
- ritmestoornissen (Paroxism. tachycardie/boezemf ibri t leren)
- hypertensie/(orthostatische) hypotensie
- hartktepgebreken
- thoracic outtet syÍrdroom
- gestoorde arteriëte circutatie aan de benen

ÍractLrs respi ratori us
. CARA
- spontane Pneunothorax

Tractus digestivtts
- hernia diafragmatica/inguinaI is
- chronische teverziekten
- utcustijden
- colitus utcerosa/ll. Crohn

Tractus urogenitalis
- nieraf*i jkingen met functiestoornissen

Huid
- eczeem (constitutioneeI eczeem/contacteczeem)

fractLrs tocmtorius
- rervetkotoíl

' scotiotische en kyÍotische verkrormingen
- opgeheven lordose
- beenverkorting
' bereg i ngsbeperk i ngen
- status na rervetfracturen
- sporÉytotysi s,/spondytoI i sthesi s
- spondylos i s/spondytarthros i s
- discopathieèn/HNP
- tl. Scheuermnn/|,|. Eechterer

- extremiteiten
- rheunatische aandoeningen
- arthrosis deformans
- spieraandoeningen en atrofiën
- chronische brursitis
- tendovaginitis
- habituete (huneruskop) [uxatie
- onvotdoende grijpfunctie van de hand

(o.a. contractuur van Dupuytren)
- coxa vara, cong. heuptuxatie, ziekte van Perthes
- stecht genezen fracturen, meniscustaesie, voetafxi jkingen

Overig:
- geneesmiddel engebrui k

oNGEIÍEN8trE BEPERXIIIGEN/EIsEN

- diabctcs rEt insutinegcbruik (taddcrs/Z)

ernsti ge Íreurose (piekbet./3)
hoogtevrees ( tadders./2)

syndrocnr van lleniére ( l,€dd€r§/?)
epilepsie indien nict 2 jaar aanvatsvrij
(lad.12, piekbet/3)
beruatzi jnsstoorni sscn ( taddcrs/2)
perceptiedoofheid van: 20 dB bij 2000 Hz, en 40 dB

bij 4000 tlz (gekorrigeerd voor tccftijd) (taraai/2)
ernsti ge visusafri jkingen ( toPend/Z)
gekorrigeerde yertevisus bcide ogen < 0.4 (peikbel/3)

gEGn efriitiÍEcn tr. ciralt. (til'tcn/t)
t ichtere circut. stoornissÉÍr ( topend/z)
ernstige angina pectoris (piekbet./3)
geringe varicosis zonder klachten (staan/z)

gecn afriikiÍ€cn tr. rcsp. (titlen/l)
I ichtere respiratoire stoornissen ( topend/2)
t ichte tongfunctiestoornis (stof/danpen/Z)
CARA snamese (stof/daupen/2)

hernia diafragmatica/inguinalis (ti tten/1)

goed antrikkeld spierstelsel (ticfi. b.t./t)
gBen nig of heettacàten in slrËae (tiltcn/f )
soepete rugspierartrikkel irrg (ti I lcíVl )
socFle reruetkolc zorÉr abror-lc Mce/scolice
(ti I len/l )
geen afrijkiÍXren aaÍr oíderste of bovcnste lcde=terr
(titlen /l)
zeer gocde corditie borreíBtc ledoten, nek,
matige klachten bij staan, zorÉer duidetijke
afri jkingen (staan/2)
ger i nge rugaf ri j k i ngen zonder dui det i j ke k tachten
(staan/z)
.[ ichterc orthopedische of rcurologische stoornissen
orderste Iedernaten ( topend/2)
niet-ernstig recidiverende ktachten van rug of heuPen
( geb. houdi nglZ )
matige afrijkingen in vonn en beregetijkheid van de
rervetkolom of heupen (geb.hotding/Z)
orthopedische afvi jkingen onderste tedematen
( tadders/z)

Overig:
- grccír gezordreidsttehtcn ( tió.bel/t )
- gocde koÍditic (tidr.bel-/1)
- rxirr leeftiid 45 jaar (tió.bel./t)
- rnatige adipositas (staan/z)
- oudere rerkneopr (staan/z, loprlld,lZ, geb. hotding,/Z)
- rerknemers [Et verkorte rcrktijden op rndische

gronden (piekbet./3)
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STRAATMAKER:
FI.'NCfiEBESCHRIJYING BN BELASTINGSGRAFIEK

FUNCTIEBESCIIRUVING STRAATMAKER:
Fvsieke belastine
De zwaarste werkzaamheden zijn:
- het vertillen van (trottoir)banden en inritblokken;
- het verspreiden en inleggen van beton- of gebakken klinken;
- het vertillen. sorteÍen en leggen van (grootformaat) tegels;
- het uitbreken en plaatsen van kolken;
Het handmatig vlijen van de stenen (het plaatsen van klinkers op een geprepareerd zandbed
zonder aantikken) is zwaarder dan het stÍaten; het leggen van trottoirtegels wordt als minder
belastend ervaren. De materialen zijn soms 7Èer zwazrÍ: betonklinkers van 9 - I I cm (ong. 5
kg) zijn voor sommigen niet meer met een hand te tillen; zeer zwaaÍ zijn: trottoirbanden (50
tot 100 kg), kolken (70 tot 200 kg) en inritblokken (circa 145 kg).
Er is sprake van een zwarc energetische belasting (vooral statische belasting). Er wordt
voortdurend in dezelfde houding gerverkl Meestal is dit geknield: soms wordt er zittend
(Amsterdam) of gebukt (regio Rotterdam) gewerkt. Stechts één derde van de straarnakers
wisselt verschillende houdingen af (voornamelijk geknield met gebukt werken).
Het straten is sterk cyclisch werk het materiaal wordt door de opperman aangevoerd, het
werk van stenen zetten hoeft alleen voor maatvoering e.d. onderbroken te worden. Opperen
door straatmaliers gebeuÍ weinig.
Er is een zwaÍe rug en armbelasting. Bukkend werken geeft hierbij de meeste belasting van
armen en polsen (de schoudergordel wordt bij bukkend werken minder belast). Knielend en
bukkend werken zijn tevens belastend voor de perifere bloedsomloop. Knielend werken is het
meest belastend voor de knieën.
Overise werkomstandi gheden

Straatmakers hebben veel last van de weersomstandigheden (koude, vocht en regen).
Daarnaast spelen ook en uitlaatgassen een rol. Vaak wordt in tarief gewerkt.

Belastinsserafiek:
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STRAATMAKER: MEDISCITE AANDACHTSPUNTEN

ÀAIIDÀCATSPTTNEEN ONGE!ÍENSIE BEPERTINGEN/EISEN

Erdocrirn orgrsr
- diabetes rcttitus
- hpo-/hyperthyreoïdi e

Psydrische stornissen
- pcychoti sche toestandbèelden
- neurosen/psychopathi eën (o. a. verstavi ngen)

Zeír.ctetset/zi ntui gen
- epitepsie en andere aandoeningen gepaard gaande lrret - gGen dlizetiqrcn (geb.hqdi.g/f)

recidiverende berustzijnsdatingen - perccptidoofhcid van 20 cts bij 2000 Hz en 40 4 bij
- ernstige visusstoornissen bij 4000 Hz (gekorrigeerd voor teeftijd) (taraai/l)
- sterk verminderd gehoor - gekorrigeerde vertevisus < 0.4 (optisch/3)

f ractus ci rculatori us/btoed en bloeóereiderrde orgnrsr
- angina pectoris - ernstige circutatoire stoornissen (topcnd/3)
- nyocardinfarct - tichterc stoorniss.n tr. circut. (tiltcn/2)
- decorpensatio cordis - goed ingéstetd€ hlDerteírsie (tich.bet./2)
- ritmestoornissen (paroxism. tachycardie/boezemfibritteren) - varicosis mt ktachten (staan/3)
- hypertensie
- hartktepgebreken
- thoracic outtet syndroon
- gestoorde arteriëte circutatie aan de benen

Tractr.rs respi ratori us
- CARA, chronische rhinitus/sinusitus - ernstige respiratoire stoornissen (topend/3)
- spontane pnetmothorax - lichtere stoornissen tract. respir. (titten/z)

- tichte tongfunctiestoornis en CARA anarnese (stof/Z)
Tractus digestiYus

- hernia diafragmatica/inguinatis - hernia diafragnatica/inguinatis (titten/Z)
- chronische Ieverziekten
- utcusl, i jden
- cotitus utcerosa/ll. Crohn

Tractus urogrenitalis
- nierafri jkingen rEt functiestoornissen

lluid
' eczeefi (constitutioneel eczeem/contacteczeem) - overgevoetigheid voor huidprikketeÍrde stoffen

(huidpr. stoffen/3)

ïractus locmtorius
- rervetkotom - z6er goede caditie bot:tÉtc l,ebtcít, n t,

- scotiotische en kyfotische verkromingen schqders en rr.E (ar*el.-./t)
- opgeheven lordose - go€d qrtrikketd spierstctscl (tich-bct./t)
' beenverkorting - geen rrf of he.r+ttadrtcn in srsc (gpb-hq.diÍEr'l)
- beregingsbeperkingen - soepele rcrreltolc zdder abror-tc kyíce of
- status na rervetfracturen scoliose (g€b-hadiÍtg/1)
- sPorÉytotysis/spondytotisthesis - goede rrgspiercttrikketirrg (9cb-hcF-rieE/Í)
' spondytosis/spondytarthrosis - ernstige ktachten bij tang staen (staan/3)
- discopathieën/HlP - afrijkingen aan rug of onderste tedematen (stsan/3)
- ll. Scheuermann/1,1. Bechterer - ernstige orthopedische of neurologische stoornissen

- extremiteiten oÍËerste tedematen (topend/3)
' nheuratische aandoeningen - niet-ernstig recidiverende ktachten rug, heupen of- arthrosis deformans ledematen (titten/z)
' spieraandoeningen en atrofièn - l,ichte aÍrijkingen rug, heupen of ledeoaten- chronische hlrsitis (titten,/z)
- tendovaginitis
- habi tuele (hr.rneruskop) luxatie
' onvotdoende grijpfunctie van de hand

(o.a. contractuur van Dupuytren)
- coxa vàra, cong. heuptuxatie, ziekte van Perthes
- stecht genezen fracturen, mniscuslaesie, voetafri jkingen

Overig:
- geen gezordteidskladrten (1idt-bel./f )
- gocde coÍditie (lich.bt./f )
- mxiu teeftijd 45 jaar (ticfi-bet./t)
- ernstige adipositas (staan/3)
- oudere rerknener (titten/2)
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3.2 Testen van de richtlijnen in de dagelijkse praktijk

3.2.1 Aantal en aard van de functie-relevante medische beperkingen

In paragraaf 2.3 is aangegeven, dat uiteindelijk voor 90 personen gegevens zijn

aangeleverd. In tabel 2 zijn de geconstateerde "misfits" weergegeven. uitgesplist naar

beroep en werkaspect.

Tabel 2 Omvang van de wor de funaie relevante belasöaaóekhbeperkingen ('mb[ts') uitgsplilst naar werfaspect en

beroep

definilie niel toereikend. De'mislib'hebben betrekking op peÍson€n mel een beperkh belastbaarheid (niveau 3 of niveau
4)

2l Hier ziin de 'per deíinilie' misíits niet meegeÍekend.

Weíkaspect ïmmerman Mehelaar SdriHer §teigerbou-
w€í

Straatna-
ker

Totaal

1. sban 3 1 1

2-5

6. armbelasting 'I 3 1 I ï 7

7. frjnhandenwerk 1 1

8. mel lióamelijke belasting 1 7 2 1 11

9. bukkend 2 7 2 1 I t3

10. lillend I 4 2 3
,l

19

11 . optische

12. 
t'2 t 1

1 3. in lemperauurswisselingen

14. in stoÍ en dampen'2 2 I 4

'15. met huidprikkelende sloí-

ígn''2

3 1 1 5

16. op ladders en steigers 1 2

17-25

26. builen

27. klimmen I 2 2 6

28. larieí 3 3

Totaal 2) n 30 10 12 5 n
Aantsl werloemeÍs mel > 1

'misÍt'2)
16 11 7 4 4 42

Totaal aantai ondezochle
werknemgrc

36 15 21 I I 90
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Uit tabel 2 blukt dat er in totaal 77, voor de functie relevante beperkingen zijn

vastgesteld bij 42 van de 90 onderzochte werknemen. Uit dit overzicht blukt dat de

knelpunten zich vooral voordoen bij aspecten 6, 8, 9,10 en27. Dit is op zich niet

venronderlijk, omdat juist daar relatief vaak belastingen voorkomen op niveau 1

("boven normaal"). Voor aspecten 12,14 en 15 geldt dat in enkele beroepen het

belastingsniveau op niveau I ligt. Dit betekent dat er per definitie een misfit is. In de

belastingsgrafiek is dit ftruisjes in de grijze vakken) in één oogopslag zichtbaar.

Deze punten vormen, te zamen met de overige werkaspecten op niveau 1, een eer§te

prioriteit bij het verminderen van belastingen in het werk. Deze "per definitie" misfits

zijn niet meegenomen in de tellingen in tabel 2. De wel-genoteerde misfits voor deze

werkaspecten hebben betrekking op beroepen met een belastbaarheidsniveau 3 of 4.

Bij 5 werknemers is aangegeven dat de keuringsuitslag medisch ongeschikt luidt.

terwijl voor 8 werknemers de uislag "voorwaardelijk geschikt" is geregistreerd. Dat

betekent ook. dat veel werknemers met één of meer misfits "geschikt" worden

bevonden voor het uitoefenen van de functie. Een relatief vaak voorkomende misfit,

die niet tot een ongeschiktheidsverklaring leidt, is bijvoorbeeld het niet kunnen

toekennen van het vereiste belastbaarheidsniveau 1, aan niet-volgroeide keurlingen

van 16 of 17 jaar (tenvUl de functie soms een goed ontwikkeld spierstelsel vereist in

verband met de extra hoge belastingsniveaus voor bijv. tillen of lichamelijke

belasting).

Wat betreft de toegevoegde werkaspecten (26.27 en 28), blukt dat alleen bij klimmen

en tariefwerk misfits zijn geregistreerd. Bij klimmen hebben de misfits voomamelijk

te maken met fors overgewicht en beperkte beweeglijkheid. Bij tariefwerk zijn de

misfits geconstateerd bij leerling-metselaars (die mogen geen tariefwerk doen) en bij

een werknemer met beperkte spierontrrikkeling en frequente rugklachten in de

anamnese.
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3.2.2 Bruikbaarheid van de richtlijnen in de dagelijkse praktijk

Uit de antwoorden op de evaluatie-vragenlijst bleek dat vier van de zes bedrijfsartsen

al ervaring had in het gebruik van de belastbaarheidsgrafiek. Belangrijkste verschil

tus§en de werkwijze in dit project en de gebruikelijke "eigen" werkwijze is, dat in dit

onderzoek de belastbaarheidsbeperkingen nader gedefinieerd zijn, de functie-eisen

gedefinieerd zijn door middel van de belastingsgrafiek en dat drie nieuwe werk-

aspecten zijn toegevoegd aan de 25 bestaande.

Eenvoud, volledigheid en juistheid van de richtlijnen

De functiebeschriivins is door vijf van de zes bedrijfsartsen na de start van het

onderzoek nog enkele malen doorgelezen (één tot vijf maal). De functiebeschrijving

is, volgens vijf van de zes bedrijfsartsen, gemakkelijk na te slaan en geeft ook een

volledig en juist beeld van de voor de gezondheid relevante belastingen.

Een van de bedrijfsartsen ervoer het als probleem dat het maken van beroepsspecifie-

ke functiebeschrijvingen niet vooruien in combinatie-functies waarin uiteenlopende

taken zijn verenigd.

De vragen over de functie-eisen (belastineserafiek) gaven een zelfde annroordpatroon

te zien als bij de functiebeschrijving. Slechts een enkele bedrijfsarts had problemen

met de belastingsgrafiek. De overige vonden de belastingsniveaus eenvoudig na te

slaan, de functies waÍen voldoende gedetailleerd in 28 werkaspecten en elk aspect

was voldoende, in duidelijk onderscheiden belastingniveaus, gedetailleerd.

De antrpoorden op de vragen naar medische aandachtspunten geven aan dat de

informatie gemakkelijk is na te slaan. 7* geven, volgens de bedrijfsartsen. een

volledig en juist beeld van de voor de functie rclevante beperkingen. Drie bedrijfsart-

sen maken echter relativerende opmerkingen bij de vraag of de aandachtspunten een

volledig en juist beeld geven. In de opmerkingen wordt erop gewezen dat de

aandachtspunten slechts een "relatieve betekenis" hebben. Het "theoretische model is

aardig, maar uiteindelijk blijft het een afweging per individu".
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Voor de belastbaarheidsniveaus geldt dat de informatie wel goed is na te slaan (vijf

van de zes bedrijfsartsen). De vraag of de beperkingen ook voldoende, in duidelijk

onderscheiden niveaus gedetailleerd waren gaf echter meer problemen te zien. Vier

van de zes bedrijfsartsen maakten opmerkingen over het relatieve karakter van het

onderscheid tussen de niveaus. Een indeling die aftrankelijk is van de vraag of de

bedrijfsarts de beperking als "em§tig", "matig" of "licht" beschouwd. blijft gebaseerd

op kwalitatieve ("subjectieve") oordelen, waarvan ook de voorspellende waarde

gering is. Een echte kwantificering is aldus twee bedrijfsartsen ook haast onmogelijk.

Samenvattend geldt voor de richtlijnen als geheel dat ze goed voldoen, maar dat

bij het classificeren yan belastbaarheidsbeperkingen ruimte voor subjectieve

interpretatie bliift bestaan.

Registratieformulier

Het registratieformulier dat in dit pilot-onderzoek werd gebruikt, gaf bij geen van de

bedrijfsartsen problemen. Het invullen ervan duurde gemiddeld één tot twee minuten.

In de aanloopperiode waren verschillende bedrijfsartsen gemiddeld vijf minuten

bezig.

Enkele bedrijfsartsen gaven aan het prettig te vinden, meteen te zien waar de

"misfits" zitten. Anderen vonden het echter een bezwaar als deze systematiek zou

betekenen dat per functie een apart formulier geihtroduceerd zou moeten worden.

Inpasbaarheid

Op de vraag of men continu in de dagelijkse praktijk zou willen werken met de

maatstaven die in het pilot-onderzoek werden gehanteerd antwoorden de meeste

bedrijfsartsen bevestigend (vier tot zes, aftrankelijk van het specifiek onderdeel van

de vraag). De bezwaren van een enkele bedrijfsarts zijn dat de functiebeschrijving

voor een ervaren bouw-bedrijfsarts niet nodig is en dat de medische aandachtspunten

"een beperkte en relatieve waarde" hebben door de subjectieve interprctatiemogelijk-

heden.
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De vraag welke problemen op de eigen BGD te venvachten zijn. indien daar de

handleiding met richtlUnen toegepast zou gaan worden. leverde het meeste com-

mentaar op van alle vragen. De antwoorden zullen hier lencrlijk per bedrijfsarts

worden overgenomen;

- "het protocol vereist een zeer consequente aandacht en motivatie bij alle betÍok-

kenen. Consensus is waarschijnlijk moeilijk. Geautomatiseerde venrerking is

voorwaarde";

- "de instructie van aÍtsen, zijn deze voldoende gemotiveerd om dit in te vullen";

- "indien meer artsen voor een gÍoter aantal functies met dit protocol werken dan

zal er lange tijd verwarring heersen. Een nrime introductie is vereist";

- "de introductie van iets nieuws. Men heeft toch iets goeds?";

- "bij gering aantal intrede-keuringen zal de motivatie om het protocol als naslag-

werk te gebruiken gering zijn (tijdgebrek)";

- "indien veel verschillende bedrijfsartsen ingeschakeld worden zal de betrou-

wbaarheid dalen ten gevolge van het invullen van "eigen" niveaus".

Vijf van de zes bedrijfsartsen vinden, dat bij de introductie van een handleiding met

richtlijnen minimaal enkele instructiebijeenkomsten georganiseerd moeten worden.

Zinvolle informatie

Uit de antwoorden op de vragen over het nut van het kwantificeren van belasting en

belastbaarheid voor de begeleiding resp. oordeelsvorming over werknemers, kwam

naar voren dat dit vooral bijdraagt aan de bewaking en bevordering van de kwaliteit

van de zorg. De bedrijfsarts is nu gedwongen om welovenvogen afwegingen te

maken. Daamaast draag het vooral bij aan het geven van gerichte adviezen aan

werknemers over de preventie van schadelijke gevolgen voor eigen en andermans

gezondheid.

Verder valt op dat er grote verschillen tussen bedrijfsartsen zijn. Één bedrijfsarts

vindt dat het kwantificeren van belasting en belastbaarheid nauwelijks aan de

doelstellingen bijdraagt. terwijl een andere bedrijfsarts juist vindt dat de werkwijze

aan vrijwel alle doelen een nuttige/zinvolle bijdrage levert. De overige vier hebben
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een meer gevarieerd ant\r/oordpatroon dat wisselt met de verschillende voorgelegde

doelstellingen.

De intrede-keuring

In de vragenlijst is ook een aantal vragen opgenomen met betrekking tot de intrede-

keuring. Het ging daarbij om de vraag op welke wijze de informatie over belasting

en belastbaarheid vertaald werd in een keuringsuitslag.

De belangrijkste overwegingen bij het vaststellen van de keuringsuitslag, zijn de

verwachting dat de kandidaat op dit moment lichamelijk in staat is de functie te

vervullen en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de kandidaat (beide

spelen volgens vier bedrijfsaÍtsen een belangrijke rol). Verder valt vooral de grote

variatie in antwoorden op. Zo spelen de verwachtingen over het ziekteverzuim gedu-

rende en na het eerste halfjaar na aanname, voor twee bedrijfsartsen een belangrijke

rol. Twee andere bedrijfsartsen gaven aan dat die verwachtingen in het geheel geen

rol spelen.

Abso lute c o ntra-indic ati e s

Verder is gevraagd aan te geven of zich onder de opsomming van medische aan-

dachtspunten, absolute contra-indicaties bevinden. De volgende diagnoses zijn door

één van de bedrijfsartsen genoemd:

- hemiadiafragmatica,spondylolisthesisbij straatmakec

- epilepsie. decompensatiocordis,spondylolisthesisbij steigerbouwec

- contacteczeem. spondylolisthesis, chondropathie bij metselaac

- spondylolisthesis,discopathiebijtimmerman;

- contacíconstitutioneel eczeem. cara, evenwichtsstoomissen, kleurenblindheid bij

schilder.

In de discussie naar aanleiding van deze lijst, kwam naar voÍen dat het geen "echte"

absolute contra-indicaties betreft. Dat wil zeggen diagnoses die zonder meer leiden

tot een medische ongeschiktheidsverklaring. Het zal naar de opinie van de bedrijfsart-

sen vrijwel nooit mogelijk zijn, op individueel niveau hard te maken. dat er voldoen-
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de zekerheid is dat gezondheidsschade zal optreden. 7*ker niet. indien conform de

ziektewet een termijn van een half jaar in aclrt wordt genomen, waaöinnen een

blijvende medische uitval aannemelijk moet worden gemaakt. Dat neemt niet weg dat

er aandoeningen zijn, waarvan bekend is dat werknemers met die aandoening (zeker

al§ blijkt dat er in verband met die aandoening al sprake is van een belaste medische

anamnese), een verhoogd risico lopen om te zijner tijd in veóand met die aandoenin-

gen uit te vallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers met aiutdoeningen van het

houdings- en bewegingsapparaat die op het moment van de keuring al in veöand

met klachten bij de huisaÍs zijn geweest. Prrobleem is echter om tussen al deze

"gepredisponeerden" op individueel niveau de kandidaten te selecteren. die te zijner

tijd zullen uitvallen.

Betrouwbaarheid

ln de vragenlijst zijn twee vragen opgenomen om een indruk te krijgen van de intra-

en inter-bedrijfsarts betrouwbaarheid.

Blijkens de antwoorden op die vraag denken de bedrijfsartsen dat de intra-bedrijfsaÍts

betrouwbaarheid tussen de 707o tot lUovo bedraagt. Dat wil zeggen dat men bij

herkeuring van werknemers in 707o tot lOATo vírn de gevallen tot een identieke

belastbaarheidsgrafieken zou komen. De inter-bedrijfsans betrouwbaarheid wordt

lager ingeschat. De percentages variëren van 6O7o tot 8O?o

3.2.3 De betrouwbaarheid van de oordelen van de bedrijfsartsen

Een meer aansprekende manier om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid is de

deelnemende bedrijfsartsen casus voor te leggen en te vragen de belastbaarheids-

beperkingen en "misfits" aan te geven. In dit onderzoek is dat gedaan door tijdens

twee bijeenkomsten van de begeleidingscommissie een serie casus te presenteÍen en

alle bedrijfsartsen te verzoeken de beperkingen en "misfits" ÍËn te geven.
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De selectiecriteria voor casus waren, dat er wat te beleven moest zijn. Dat wil zeggen

er moest een aandoening of probleem vermeld zijn. Bovendien is er naar gestreefd

casus uit alle beroepen en van alle bedrijfsartsen in de selectie op te nemen. Dit

laa8te maakte het ook mogelijk de oordelen van de bedrijfsarts tijdens dit experiment

te vergelijken nret de beperkingen die hijzelf op het oorspnonkelijke formulier had

geregistreerd. In totaal zijn tijdens twee bijeenkomsten van de begeleidingscommissie

17 casus voorgelegd (vijf timmeriieden, vier metselaars, vier schilders, twee steiger-

bouwers en twee straafnakers).

Vooraf kan gesteld worden, dat de tijd die de bedrijfsartsen nodig hadden voor het

vaststellen van de beperkingen en "nisfits" kort was en overeenkomt met de in de

vragenlijst gemelde één tot twee minuten.

Tijdens de eerste bijeenkomst waarop casus werden voorgelegd waren twee bedrijfs-

artsen afwezig zodat deze niet aan de herbeoordelingen op die bijeenkomst hebben

meegedaan (bedrijfsartsen 5 en 6 in tabel 3). Tijdens de tweede bijeenkomst was één

van de bedrijfsartsen afwezig (bedrijfsarts I in tabel 3). In bijlage 5 worden de casus

kort beschreven. Hier wordt voistaan met het weergeven van de resultaten.
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Van de 17 casus, zijn slechts in 3 gevallen de oordelen van alle bedrijfsartsen iden-

tiek (casus 5, 8 en 10). Het gaat bU deze drie casus steeds om beperkingen op

hetzelfde werkaspect (niveau I voor werken met huidprikkelende stoffen). De twee

oordelen van dezelfde bedrijfsarts verschillen relatief vaak. In 12 gevallen kan door

iets over gezegd worden en in 6 gevallen is geen gelijke beoordeling gegeven (casus

7,9, ll, 13, 15 en l7). Achteraf, bij de samenstelling van de "gouden standaard".

bleek dat de voomaamste reden voor discrepanties hebben gelegen in slordigheden en

misverstanden, die mede voortkomen uit de "macht der gewoonte". Men was gewend

om bij bepaalde aandoeningen aan bepaalde beperkingen te denken. Het standaardi-

seren door middel van belastingniveaus waarbij bepaaide beperkingen soms wel en

soms niet als "mistit" worden beschouwd, vereist aanpassing van de eigen werkwijze.

Op grond van de omschrijving van de belastbaarheidsbeperkingen en belastingni-

veaus was het. in de meeste gevallen, vrijwel steeds duidelijk wat wel en niet

gecodeerd had moeten worden. Bij een nauwgezette toepassing lijkt het dus mogelijk

om de betrouwbaarheid aanzienlijk te verbeteren.
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4. DISCUSSIE EN CONCLUSIES

In paragraaf l.l zijn de drie vraagstellingen voor dit onderzoek geformuleerd. Deze

vragen zullen hier herhaald, besproken en beantwoord worden. Aan het slot van dit

hoofdstuk zal ingegaan worden op de betekenis van de conclusies voor de intrede-

keuring.

Vraag 1: is het mogelijk te komen tot in de praktijk bruikbare richtlijnen voor

het intrede-onderzoek?

Ja. het blijkt goed mogelijk te komen tot richtlijnen voor het beoordelen of er voor

de functie relevante medische beperkingen aanwezig zijn ten tijde van het intrede-

onderzoek c.q. de intrede-keuring.

Daarbij dienen echter de volgende kanttekeningen geplaatst te worden. Voor het

opstellen van richtlijnen wordt uitgegaan van het model belasting - belastbaarheid.

De maatstaven voor het vaststellen van belasting en belastbaarheid zijn ontleend aan

de (in de praktijk van de BGZ op grote schaal bekende) belastbaarheidsgrafiek en de

handleiding van de Philips Medische Dienst. Deze keuze impliceert dat met name de

ergonomische en arbeidshygiënische invalshoeken centraal staan bij het vÍlststellen of

de werknemer medisch gezien de functie-eisen aankan.

Vraag 2: hoe zien de richtlijnen voor v[if beroepsgroepen (timmerman, metse-

laar, schilder, straatmaker en steigerbouwer) eruit?

De gedetailleerde beroepsspecifieke richtlijnen zijn in paragraaf 3.1. gepresenteerd.

De onderbouwing is in bijlage 4 weergegeven. De richtlijnen zijn in hoofdpunten als

volgt samen te vatten:

- maatstaven voor het beoordelen van de belastbaarheidsbeperkingen. Deze zijn

ontleend aan de belastbaarheidsgraÍiek. Dat wil zeggen dat voor de 25 onder-

scheiden werkaspecten van de belastbaarheidsgrafiek is aangeven, in welke

situaties er sprake is van een emstig verminderde resp. matig verminderde be-

lastbaarheid (niveaus 4 resp. 3). Tevens is aangegeven welke eisen aan de
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belastbaarheid gesteld dienen te worden bij extra zwaÍE belastingen (niveau l).

Niveau 2 staat voor de belastbaarheid van een gezond individu van 18 tot 45

jaan

- maatstaven voor het beoordelen van de functie-eisen. Deze maatstaven geven

voor elk van de werkaspecten aan. wat de functiespecifieke belastingniveaus

zijn. De niveaus corresponderen met de belastbaarheidsniveaus. Dat wil zeggen

dat bij een bepaald belastingsniveau (bijvoorbeeld niveau 2) ook een minimaal

vereiste belastbaarheid hoort van niveau 2.

De standaard belastbaarheidsgrafiek en de handleiding van de Philips Medische

Dienst, bleken niet goed afgeSemd op de arbeidssituaties in de bouwnijverheid.

Daarom zijn drie werkaspecten specifiek voor werknemers in de bouw toege-

voegd: buitenwerk (een belasting die niet paste binnen de afzonderlijke aspecten

temperatuurswisseling, koude en warmte), klimmen en tariefwerk.

Verder bleek het niet altijd ondubbelzinnig mogelijk om de belastingen in te

delen in de vereiste niveaus. In overleg met de ervaÍen bouw-bedrijfsartsen in

de begeleidingscommissie kon echter altud tot een consensus worden gekomen.

Per werkaspect kan vervolgens worden beoordeeld of de belastbaaÍheid van de

werknemer is afgestemd op (dat wil zeggen niet lager is dan) het belasting-

sniveau dat bij het betreffende beroep hoorl

Naast de bovengenoemde maatstaven omvatten de richtlijnen:

- een beschrijving van de functie waarvoor de functievereisten zijn opgesteld.

Binnen een beroep kunnen verschillende functies en werkwijzen met dezelfde

beroepsnaam aangeduid worden. De functiebeschrijving geeft aan welke functie

als uitgangspunt is genomen:

- een tractus gewijze beschrijving van relevante aandoeningen, waannee zo goed

mogelijk getracht wordt de beperkingen te ondervangen die voortvloeien uit het

feit dat de belastbaarheidsgrafiek vooral een ergonomisch en arbeidshygiënisch

bepaalde invalshoek aangeeft.

Van de bedrijfsartsen wordt venracht dat zij de richtlijnen als volgt toepassen:
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beoordelen of de functieomschrijving overeenkomt met de functie waamaar de

kandidaat solliciteert:

vaststellen aan de hand van de belastbaarheidsgrafiek of er sprake is van een of

meer belastbaarheidsbeperkingen;

beoordelen of de eventuele belastbaarheidsbeperkingen relevant zijn voor de

functie (door de niveaus van beperking te vergelijken met de niveaus van

belasting voor elk van de onderscheiden werkaspecten);

vaststellen aan de hand van de lijst met medische aandachtspunten, of er

overige niet in de belastbaarheidsbeperkingen meegenomen medische beper-

kingen zijn, die relevant zijn voor de functie.

Vraag 3: welke knelpunten doen zich voor bij het toepassen van de richtlijnen

in de praktijk?

Uit het evaluatie-onderzoek bij de bedrijfsartsen blijkt, dat bij de belastbaarheids-

beperkingen en medische aandachtspunten een subjectief element aanwezig blijft. De

vraag of een bepaalde aandoening aanwezig is en wat nu precies de emst van de

belastbaarheidsbeperking is (uitgedrukt als niveau 4 of 3) blijft een kwestie van

individuele afweging. Daarmee blijft ook in de beoordeling van aanwezigheid van

"misfiits" een subjectief element zitten.

Het nut van het kwanÍficeren van belasting en belastbaarheid komt volgens de be-

drijfsartsen in dit onderzoek vooral tot uiting in:

- het bevorderen van de kwaliteit van zorg, omdat het dwingt tot welovenuogen

afiuegingen van alle bedrijfsgezondheidkundig relevante aspecten van belasting

en belastbaarheid;

- het voorkomen van schade aan eigen of andermans gezondheid door tijdig "mis-

fits" te signaleren en daarop gebaseerde richtlijnen te geven aan de werknemer

hoe eventuele schadelijk gevolgen te vooÍkomen.

De registratie van oordelen over de belastbaarheid op een formulier waarop de

belastingniveaus al zijn ingetekend, werd als zeer prettig ervaren. Indien het echter
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zou leiden tot verschillende formulieren (één per beroep), zou men liever de unifor-

me belastbaarheidsgrafiek gebruiken waarin geen functiespecifieke belastingsniveaus

zijn ingetekend.

Bij de inpasbaarheid van een handleiding met richtlijnen in de dagelijkse praktijk

worden door de bedrijfsartsen in dit onderzoek gÍote vraagtekeÍrs gezet. De richtlij-

nen en dan in het bijzonder de maatstaven \raarmee beperkingen en belastingsniveaus

worden gekwantificeerd vragen een consequente aandacht. De bedrijfsartsen betwijfe-

len of daar voldoende motivatie voor is in het veld. Minimaal zal een uitgebreide

introductie van de hier beoogde werkwijze vereist zijn. Deze laatste bevindingen van

de evaluatie worden ondersteund door de bevindingen tijdens de test met voorgelegde

cÍlsus. Ook daaruit kwam naar voren dat de richtlijnen niet consequent worden toege-

past.

Intrede-keuring in plaats van intrede-onderzoek

Recent is het vrijwillige intrede-onderzoek omgezet in een verplichte intrede-keuring.

De NVAB heeft algemene richtlijnen gegeven voor de intrede-keuring (of meer in

het algemeen de aanstellingskeuring). De inhoud van de keuring dient. aldus de

NVAB, bepaald te worden door de functie-eisen. Daar sluiten de in dit onderzoek

ontwikkelde richtlijnen goed op aan.

In het kader van de intrede-keuring dient uiteindelijk op grond van alle informatie

een keuringsuitslag gegeven te worden: medisch geschikt, ongeschikt of voonvaar-

delijk geschikt. Het aanleggen van de normen daarvoor, zal telkens door de bedrijfs-

arts op individueel niveau moeten plaatsvinden. Er zijn geen algemene normen te

geven. De richflijnen uit dit onderzoek kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn om na

te gaan of aan de door de NVAB geformuleerde doelstellingen voor de intrede-

keuring is voldaan

Het blijft echter mogelijk dat op grond van deze informatie kandidaten ten onrechte

worden afgewezen. Op zich is dat geen argument tegen het hanteren van richtlijnen.

De mogelijkheid van een onterechte afwijzing benadrukt wel de noodzaak om te
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komen tot een duidelijlce en zorgvuldig uitgevoerde procedure inclusief moge-

lijkheden voor herkeuring.

Voor wat betreft kandidden die ten onrechrc geschikt worden vetklaard gcldt, dat zij

door de bedrijfsgezondheidkundige begeleiding zo spoedig mogelijk "gesignaleerd"

dienen te worden. Een goede longitudinale registratie kart bovendien veel nieuwe

irzichten opleveren door juist yan deze wer*nemers (achterafl te evaluersn wat het

verloop van de belastbaartrcid is geweest respectievelijk of, en zo ja hoe, de onge.

schiktheidtur tijde van de keuring herkend had kunnen worden,
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AANBEVELINGEN

Op grond van de rcsultaten van dit onderzoek kan vastgesteld worden, dat er

mogelijkheden zijn om te komen tot richtlijnen voor het vaststellen of er voor de

functie relevante medische beperkingen aanwezig zijn. Deze beoordelingen kunnen

ook een belangrijke rol spelen bij het beoordelen van de vraag of aan de algemene

doelstellingen van een intredekeuring (van de NVAB) is voldaan. Daarbij is vastge-

steld dat er bij die beoordelingen altijd een subjectief element aanwezig blijft en dat

het denkbaar is dat kandidaten onterecht op medische gronden geschikt of ongeschikt

worden verklaard.

Het ontbreken van absolute nonnen en de positie van de bedrijfsartsen tegenover

enezijds sollicitanten en anderzijds werkgevers (de bedrijfstak) maakt het extra

gewenst om duidelijk aan te geven wat de positie van de keurende bedrijfsarts is

(Draaisma e.a. 1992). Dat wil zeggen wat de richtlijnen en maatstaven zijn die zij bij

de keuring hanteren respectievelijk wat de procedure is volgens welke de keurings-

uitslag tot stand komt. De bedrijfsarts heeft zelf belang bij richtlijnen en maatstaven

die als hulpmiddel gebruikt kunnen worden (zeker in situaties waar de keurende

bedrijfsarts weinig ewaring heeft), anderzijds vragen de afrremers (werkgevers en

werknemers) steeds meer om een toetsbaar zorgaanbod waarin het "produkt"

maatwerk moet zijn en nader geëxpliciteerd moet kunnen worden. De richtlijnen die

in dit onderzoek opgesteld zijn vormen daartoe een eerste aarvet.

De volgende aanbevelingen kunnen nu geformuleerd worden:

- het is gewenst voor alle bouw-beroepen richtlijnen op te stellen ten behoeve van

de intrede-keuring. Doel daarvan is te komen tot een zorgvuldige beoordeling

van de medische geschiktheid van de werknemer voor het uitoefenen van de

betreffende functie. Indien er geen ondubbelzinnige informatie over de belas-

tingsniveaus aanwezig is, zullen deze op grond van consensus tussen deskundi-

gen vastgesteld kunnen worden;
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er zal een pÍotocol opgesteld dienen te worden, dat voor alle betrokkenen

helderheid verschaft over de richtlijnen en maatstaven die de bedrijfsarsen

hanteren om tot een keuringsuitslag te komen, hoe een herkeuringsprocedure

verloopt en wat de procedure zal zijn in geval van een voorwaardelijke ge-

schiktheidsverklaring. rWellicht kan aangesloten worden bij de regelingen die de

overheid ontwerpt voor keuringen in het kader van artikel 25 van de Arbo-wet:

de implementatie van de richtlijnen in de dagelijkse praktijk vercist speciale

aandacht, bijv. door middel van een proeSrojecL De aandacht zal met name

gericht moeten zijn op het motiveren van de bedrijfsartsen om conform de

richtlijnen te werken. De volgende punten zullen daarbij expliciet aan de orde

dienen te komen:

* introductie van de doelen. richtlijnen en procedures, bij voorkeur aan de

hand van casus;

* ondersteuning bij toepassing van de richtlijnen (deskundigen binnen/buiten

de dienst);

* de wijze van registratie en verwerking van de gegevens resp. ondersteuning

daaöij;
* het bewaken van de kwaliteit van de intrede-keuringen.
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BULAGE 1

SAMENVATTING B ELASTBAARHEIDSNIVEAUS
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SÀIIENIIÀITING BEIÀSITBÀàRHEIDSNIVEAT'' g

1. Stàend

Iiveau 4
ernstige beperkirBen
(niet passend bij
belastingniveau 3)

-Ernstige kl,achten bi j
tang staan

-varicosis net ktachten
-ernstige adipositas
-afrijkingen aan rug of
orderste Iedematen

Iiveau 3

tichte beperkirgen
(niet p.sseÍd bii
belastingsniwau 2)

-matige ktachten bij
staan, zonder duide-
tijke afrijken

-geringe varicosis zonder
k I achten

-matige adipositas
-geringe rugafri jkingen
zonder duidet i jke ktachten

-oudere rerknemer

- [ ichtere orthopaedische of
neurologi sche stoorni ssen
onderste tdematen

- [ichtere circutatoire of
respi ratoi re stoornissen

-oudere rerknemer

- [ ichtere orthopaedische of
neurotogi sche stoorni ssen
onderste Iedematen

-ernstige visus afxi jkingen
- t ichte circutatoire of
respi ratoi re stoornissen

-oudere rerknener

-rugktachten die door tang
zi tten beïnvtoed rorden

-arthrose van de heupen
-oudere serknemer

-arthrose LuËal,e rervetkoIom
-arthrose heupen of knieën
- [ichtere orthopaedische af-
ri jkingen onderste tedematen

- [ichtere orthopaedische of
neurotogische stoornissen nek,
schor.rders, bovenste tedematen
of rug

- langduri ge eermal ige epicondy-
Litis in anaÍrnese

-oudere rerknemer

- t ichtere orthopaedische of
neurotogische stoornissen ar[Ën
of harden

-oudere rerknemer niet van
toepass i ng

Iiveau I
aarrvul,l,ende eisen
(passer* bij
betastingnivsr l)

-zeer goede konditie
onderste tedematen e.n rug

-geen ktachten bij LarU
staan

-niet van toepassing

-niet van toepassing

-niet van toepassing

-niet van toepassing

-zeer goede konditie
bovenste ledematen,
nek, schouders en rug

-niet van toepassing

2. Lopend -ernstige orthopaedische
of neurotogische stoor-
nissen onderste Iede-
maten

-ernstige ci rcutatoire of
respi ratoi re stoorníssen

3. trap lopend -ernstige orthopaedische
of neurotogische stoor-
nissen onderste tede-
maten

-ernstige ci rcutatoire of
respi ratoi re stoorni ssen

4. z i tterË -afri jkingen xaarbi j niet
van een normate stoel
gebruik gemaakt kan
rorden

- rotstoetpati ënten

5.voetsch./ -ernstige orthopaedische of
pedaten neurotogische stoornissen

oÍrderste Iedenraten
-varicosis nret ktachten
-ernstige arteriëte vaat-
stoornissen onderste tede-
maten

6.arm- -ernstige orthopaedische of
betasting neurotogische stoornissen nek,

schouders, bovenste Iedematen
of rug

-cervicaaI syndroom
- recidiverende peri arthri t i s
hurnroscaputari s

- recidi verende epi condyt i t i s

7.Íijn -ernstige orthopaedische of
handenrerk neurotogische stoornissen

annen of harËen
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l{iveau 4

e.ïBtige bePerkingen
(niet Passerd bii
belastingniveau 5)

8.tich. -duidetijke klachten van
betasting tractus resp. of circ.

-moeitijk instelbare
di abetes

-chronisch niertijden
-chronisch anaemie

9. gebogen -ernstige recidiverende
hor.rding ktÈchten van rug of heupen

'ernstige afrijkingen in vorm
en bereeglijkheid van de
rervetkotom of heuPen

-hernia diafragmatica
-duizetingen bi j hYPertensie

10. titten -ernstige recid.klachten
rug, heuPen of ledematen

-ernstige afrijkingen rug of
ledematen

-ernsti ge stoornissen tract.
circut. of respir.

-hernia diafragmatica
-hernia inguinatis

ll.optisch -gekorrigeerde verte-visus
<o 14

12.taraai -perceptiedoofheidvan:
20dB bij 2000 Hz, en
40dB bij 4000 Hz
(gekorrigeerd voor Leefti jd)

15.temp. -ernstige stoornissen tractus
rissetingen respir. of circu[.

l4.stof/ -matige of sterke tong-
danpen functiestoornis

- [ ichte Iongfunctiestoornis
met ernstige resPiratoire
k I achten

- [uchtneg-a[ [ergie

l5.huidprik- -overgevoetigheid voor
ketterËe huidprikkel.ende stoffen
stoffen

Iiveau 3

tichte bepertirrgen
(niet passend bii
belastingsniveau 2)

-mati ge tongftnkti estoornis
-goed ingestelde diabetes
-goed i ngestelde hypertensie
-hartinfarct in anartese
-oudere rerknemer

-ni et-ernsti ge recidiverende
ktachten van rug of heuPen

-matige aftrijkingen in vonn en
bereegtijkheid van de rervet'
ko(om of heupen

-ordere uerkneopr

-niet ernsti ge recidiverende
ktachten rug, heupen of tede'
maten

-tichte afriikingen rug, heuPen
of ledemsten

- t ichte stoornissen tract.
circut. of respir.

-oudere rerknemer

- gekorri geerde verte-visus voor
het beste oog <0,8 maar 10,4

-teesvisus voor beide ogen <0,8

-niet van toepassing

Iivean I

aswuttcrde ciseít
(passcndc bii
bel,astirgriveat l)

-geen gezondheidsklachten
-goed ontrikkeld
spi erstetset

-goede konditie
-maxim"rn teeftijd 45 jaar

-geen rug of heupklachtèn in
anaÍnese

-geen duizetingen
-soepele rervetkolsn zorder
abnormale kyfose of scotiose

-soede rugspierontri kket ing

-geen rug of heupktachten
in anarnese

-goede rugspi erontri kkel ing
-soepetè rervetkotcm zonder
abnormate kyfose/scot ios

-geen afnijkingen bovenste of
onderste ledematen

-geen afrijkingen tract. circut.
respi r.

-n.v.t. zie eisen fiin optisch
rerk (element 21)

-niet van toepassing

-niet van toePsssing

- [ ichte Iongfunctiestoornis
-CARA anamese

-huidpathotogie die verergerd
kan rorden door aanraking met
huidpri kketende stof fen

-niet van toepassing

-niet van toepassing

-niet van toepassing
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16. Iadders/
stei gers

lT.hoogspan-
ning etc.

18. Harmte

l9.korde

20.vochti9e
omgevi ng

21. fijn
opt i sch

22. kteuren
zien

23. arditief

Iiveau 4

errstige beperkingeít
(niet passerd bij
belastirgniveau 3)

- berustz i j nsstoorni ssen
-diabetes met insutine-
gebrui k

-epitepsie, indien niet 2 jaar
aanvatsvri j

-syndroom van l,lenière
-orthopaedische afri jkingen
orderste ledematen

-hoogtevrees
- gekorri geerde verte-vi sus
beide ogen < 0,4

-berustzi jnstoorni ssen
-diabetes met insuI inegebruik
-epilepsie, indien niet 2 jaar
aanvalsvrij

-syrËroon van l,lenière
- gekorri geerde verte-vi sus
beide ogen < 0,4

-ernstige vormen van ziekten
genoemd bij niveau 1

-hypertens i e
-angina pectoris
-ernstig cara
- hyperthyreoïde
-ni erstenen

- hypertens i e
-ernstige CARA
-hypothyreoïdi e
- rheunatoïde arthri t is

-huidpath. die ongunsti g
reageert op het dragen van
vochtHerende handschoenen of
Iaarzen zoats schiÍmet infecties
of staphytococceninfecties

-niet Iezen rij 7 IIIA-dia;
aanname s +1

-exophorie > 4
-esophorie > 2

-HRR: 10-17 fouten

-niet van toepassing

Iiveau 3

ernstige beperkirEeíl
(niet passerd bij
betastirfnriveau 2)

-niet van toepassing

-niet van toepassing

-niet van toepassing

-niet van toepassing

-huidpathol,ogie die
verergerd kan yorden door
veetvutdig nat zijn van de
huid (b.v. constitutioneet
eczeen)

-tezen rij T ltlA-dia

-HRR: 7-9 fouten

-niet van toepassing

IiYeil 1

agrnrllerde eisen
(pesserde bij
belastirrgniveau Í)

-niet van toepassing

-niet Y8n toepassing

-geen cardiovasc. ktachten
( inct. hypertensie,varices)

-geen chron. resp. stoornissen
-geen afri jkingen sinussen
-geen nier- of urinereg afr.
- geen di abetes/epi I eps i e/rheum
-geen huidafrijkingen die be-
vorderd rorden door zi.eetsecretie

- geen teverf unkt i estoorni ssen
-geen endocriene pathotogie
-geen gebruik van diuretica,
antih)4rertensiva, sedativa

-geen circulatoire of
respi ratoi re stoornissen

-geen hypertensie/rherma
-geen stof ri sset i ngsstoorni ssen
-geen rinterhanden/voeten
-geen koude-atlergie

-niet van toepassing

-tezen rij 9 lllA-dia

-lshihara foutloos
-HRR fouttoos

-audiogram beter dan
opgegeven speci f icatie
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Iiveau 6

ertstige beperkingeÍr
(niet passend bij
betastingniYeau 3)

Iiveau 3

erÍBtige beperkingGít
(niet passend bij
belastirEnires.r 2)

Iirean Í

agwullerde eisen
(pssseÍrde bii
bel,astingnircru l)

24. ptoegen -diabétes -ktachten vroegere nachtdienste'n -niet vàn toepassing
-hlpertensie -recid. naagutcera en lmag-
-onderhordsdosiE klàchten
medicarmnten -thyreotoxicose in ena0nese

-bepaatde perrranente diëten -vasovegètatieve tabil,iteit
-ernstige CARÀ -hartinfarct gehad

'-oudere rerkneíEr

25. piekbe- -epitepsie, indien geen 2 -hypertensie -niet van toepassing
belasting jaar aanvatsvrij -hartinfarct in anannese

-ernstige angina pectoris -ernstige tongfunktiestoornis
-ernstige neurose -di6betes met insulinesebruik
-terknemers Ínet verkorte -ulcus pepticun
rerktijd op medische gronden

26. hriten

27. ktirrnen yoor de etementen 26, 27 en 28 zijn nog geen betastbaarheidsniveaurs vastgestetd

28. tarief
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BIJLAGE 2

HANDLEIDING BELASTINGS./BELASTBAARHEIDSGRAFIEK PHILIPS

71



72



HANDLEIDING BELASTINGS./BELASTBAARHEIDSGRAFIEK PHILIPS

Achtergrond validiteitsdiagram/belastbaarheidsgrafiek Philips

Het systeem van Philips is gebaseerd op het belasting-belastbaarheidsmodel. In een

belastbaarheidsgrafiek (of validiteitsdiagram) wordt ten aanzien van 25 werk

elementen de draagkracht van de werknemer weergegeven. Analoog aan dit validi-

teitsdiagram wordt de belasting ten aanzien van dezelfde werkelementen vastgelegd

in een belastinggrafiek. De belastingsgrafiek. samengesteld op grond van informatie

over de werkomstandigheden, en de belastbaarheidsgrafiek op grond van het medisch

onderzoek, bevatten dezelfde reeks van belastende elementen op ergonomisch en

aöeidshygiënische gebied.

Van elk element zijn 4 niveau's gedefinieerd, die de mogelijkheid geven om per

element de gevraagde belasting -bij de belastinggrafiek- of de toegestane belasting -

bij de belastbaarheids-erafiek- aan te geven.

Belastinggrafiek:

Niveau 1: Werk dat ergonomisch en arbeidshygiënisch zodanige eisen stelt,

dat dit alleen verantwoord is wanneer de betrokkene een bijzonder

goede gezondheidstoesiand heeft of ,í/anneer bijzondere voorzienin-

gen getroffen worden zoals het dragen van beschermingsmiddelen.

Werk dat ergonomisch en aöeidshygiënisch verantwoord is voor

een gezond individu tussen 18 en 45 jaar. die geen speciale trai-

ning heeft gehad of geen buitengewone eigenschappen bezit in

veóand met het betreffende werkelement.

V/erk dat ergonomisch en aöeidshygiënisch verantwoord is voor

individuen die in verband met het betreffende werkelement een

geringe beperking hebben.

Niveau 2:

Niveau 3:
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De belasting die bij het werken met een dergelijke beperking toegestaan is,

is per element aangegeven.

Niveau 4: Werk dat ergonomisch en arbeidshygiënisch verantwoord is voor

individuen die in verband met het betreffende werkelement een

beperking hebben, die groter is dan de bii niveau 3 behorende

beperking.

De belasting die bij het werken met een dergelijke beperking toegestaan is,

is per element aangegeven. Ten aanzien van een aantal elementen betekent

die dat de belasting niet toegestaan, resp. afwezig is.

B e las t baar h eids grafie k :

Niveau 1: Wordt slechts ingevuld wanneer niveau I voor de functie vereist is

en wanneer de betrokkene voldoet aan de eisen behorende bij

niveau l.

V/ordt aangegeven wanneer er sprake is van een belastbaarheid die

geldt voor een gezond individu van 18 tot 45 jaar. Voor jongeren

en ouderen kan gelden dat de belastbaarheid, ook bij goede ge-

zondheid. minder is. Dit kan aangeven worden op 3 of 4 niveau.

Bij jongeren moet dit aangepast worden. wanneer ze volgroeid

zljn.

Geeft in het algemeen een matig verminderde belastbaarheid aan.

Geeft een emstiger vemrinderde belastbaarheid aan.

Niveau 2:

Op een niet ingevulde belastbaarheidsgrafiek kan de bedrijfsarts voor elke

werkelement het niveau van belastbaarheid van de betreffende werknemer vastleggen.

Bedacht moet worden dan niveau I alleen beoordeeld behoeft te worden. indien daar

gegeven de functiespecifieke belastingsgrafiek. een noodzaak toe is (dat wil zeggen,

voor het betreffende werkelement _eeldt een belasting op niveau 1).

Niveau 3:

Niveau 4:
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Aangezien in het systeem van Philips enkele voor de bouw van belang zijnde

belastingen onvoldoende tot uiting komen. zijn voor dit onderzoek drie elementen

(26-28) toe-eevoegd. Voor deze elementen is voorlopig alleen de belasting gede-

finieenl.

Voor de belastbaarheidsaspecten is een overzicht gemaakt van "aandoeningen" en

"eisen" die behoren bij een ander dan het (standaard) belastbaarheidsniveau 2. Dit

overzicht is afgeleid uit de handleiding van Philips en weergegeven in bijlage l. Dit

overzicht geldt dus voor elke functie.

Aangezien de functiespecifieke belastinggrafieken en de algemene belastbaarheidsgra-

fiek dezelfde elementen omvatten. is vergelijking tussen beide grafieken mogelijk.

Wanneer er sprake is van een "rnisfit" tussen beide grafieken, kunnen er adviezen

gegeven worden ery'of acties ondemomen worden om deze misfit op te heffen (b.v.

het aanpassen van de werkplek aan de mogelijkheden van de werknemer).

Het gebruik van belastbaarheidsgrafieken over een langere periode geeft de mo-

gelijkheid de gezondheidstoestand van de werknemers te vervolgen in de tijd. Bij het

intrede-onderzoek wordt het basisniveau in een belastbaarheidsgrafiek vastgelegd, in

de loop van de tijd kan deze op geleide van de actuele gezondheidstoestand zonodig

worden aan_sepast. De grafieken kunnen als leidraad gebruikt worden voor de

bedrij fsgeneeskundige begeleiding van de werknemer.
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I

z

3

{

5

6

I

8

9

10

staan

I opend

traplopend

z ittend

voetBch.

arnbelastlng

ftJn handenuerk

IichanellJke bel.
gebogen houdlng

tillen

11 optlech

12 Lawaal

l3 tenperatuurgulsg.

'14 6Èofldanpen

'15 huldprlk. stoffen

15 LadderE/stelgere

17 bIJ hoogsp.

l8 uarmte

19 koude

20 vochtlge onrgevlng

21 flJn optlech

22 kleuren

23 audltlef

2'l Ploegen

25 plekbelastlngen

Belastlng (ÀPÀ)

4

r,loD.INF. 22O/89-05

<3 rnln. <308/d <1oEln. <lu/d <3')nln. <5uld <55!l1.n. <7uld

<l0mln. <luld <l0mln. <3u/d <7u/d

< 1x/uur I -2xluur < 1 oxl uur

<30Dln. <5uld <55Dln. <7u,/d

a f Lrez 1g I - 2 x/Dln. 3-1Ox,/Dln.

I lcht/9een roatig zuaar vrlJ znaar zuaar

a fuez 1g <3otBIn. <3uld <7!/d

I lcht matlg zuaar vrll zuaar zuaar

zelden af en toe vaak zeer vaak

Dan
<5kg

vrouu

<Skq lncld. tskg

<5kg lncld. lokg

5-18k9 lncld.25kg

5-10kg lncid. l5k9

18-25k9 lncld.50kg

1O-15k9 lncld.25k9

>2nn 0, 5-2nE <0 r smE

<SodB (À) Leq 80-9odB (à, Leg >9odB (À) Leg

S6x/d bln//bult >6x/d bln/bult

nleÈ lncld. <}{ÀC regela. <HÀC bescherning

9een Incldenteel regelnatlg beschernlng

nleÈ rr€1

nlet sel

L<23 (b: L<18) 23SLS29 L>29

T>+3' +3'>T>- l0' T<-10'

nlet af en Èoe grotendeels

>0, 5mlu 0,{-o,sDD 0,3-o,{&E <0, 3nu

geen nat lg norDàal, foutloos

nornaal blj zonder

9een excl. nachtd. lncI. nachtd.

9een lncldenteel regelnatlg
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BIJLAGE 3

VRAGENLIJST TEN BEHOEVE VAN DE EVALUATIE

VAN DE RICHTLIJNEN
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VRAGENLIJST TEN BEHOEVE VAN DE

EVALUATIE VAN DE RICHTLIJNEN

1 ALGEMENE ASPECTEN

1.1 Hoeveel formulieren zijn de eerste 4 weken aangeleverd (per functie)?

1.2 Zijn deze aantallen representatief voor een gemiddelde 4-weekse periode?

t lja
[]nee
Zn nee in welke zin wijken ze aÍ2

1.3 Zijn de beoordeelde werknemers een gemiddelde dwarsdoorsnede uit de intrede-

onderzoek populatie voor de betretfende functie?

ilja
[]nee
Zo nee :wat waren eventuele bijzonderhedery'afwijkingen?

1.4 Maakte u voor de start van dit project al gebruik van de belastbaarheidsgrafiek

(soms ook wel met de temr validiteitsdiagram omschreven)?

t]ja
[]nee
Zo ja, in welke opzichten wijkt het hier gebruikte protocol af. van het door u tot

nu toe gebruikte protocol?

2 EENVOUD, VOLLEDIGHEID EN JIIISTHEID

Hieronder volgen enkele vragen die betrekking hebben op de eenvoud. de volledig-

heid en juistheid van de handleiding met richtlijnen. Daartoe worden de verschillende

elementen van de richtlijnen systematische doorgenomen.

rc7



Bij verschillende vragen wordt u gevraagd een toelichting te geven op (voor het

protocol veelal ongunstige) antwoorden. Indien u daar gebruik van maakt, wilt u dan

aangeven voor welke functies de toelichting geldt.

FUNCTIEBESCHRIJVING

2.1 Hoe vaak heeft u de functiebeschrijvingen nagelezen:

[ ] alleen bij start onderzoek

[ ] ook gedurende de registratieperiode, ongeveer... x

2.2 Is de functiebeschrijving gemakkelijk na te slaan in het protocol?

t I ja

[ ] nee. toelichting:.

2.3 Geeft de functieomschrijving een goed beeld van de voor de gezondheid

relevante belastingen?

volledig?:

t]ja
[ ] nee, toelichting:.

juist?:

ilja
[ ] nee.

FUNCTIEVEREISTEN

2.4 Hoe vaak heett u de betekenis van de functievereisten nagelezen:

[ ] alleen bij start onderzoek

[ ] ook gedurende de registratieperiode, ongeveer....x
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2.5 Is de betekenis van de functieniveau's eenvoudig na te slaan in het protocol?

t I ja

[ ] nee toelichting:

2.6 Geven de functieniveau's (belastingsgrafiek) een goede kwantificering van

ftrnctievereisten:

Voldoende detaillering van de functie in 28 elementen?

t lja
[ ] nee toelichting:

Voldoende detaillering van de niveau's per element?

ilja
[ ] nee toelichting:

Voldoende scherpe albakening tussen niveau's per element?

ilja
[ ] nee toelichting:

MEDISCHE AANDACHTSPUNTEN

2.7 Hoe vaak heefl u de medische aandachspunten nagelezen:

[ ] alleen bij start onderzoek

[ ] ook gedurende de registrateperiode. ongeveer....x

2.8 Is de infomratie over de aandachtspunten gemakkelijk na te slaan in het

protocol?

ilja
[ ] nee toelichting:
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2.9 Geven de aandachtspunten een goed beeld van de voor de functie relevante

beperkingen in belastbaarheid?

volledig?:

t]ia
[ ] nee toelichting:

juist?:

t]ja
[ ] nee toelichting:

BELASTBAARHEIDNIVEAU'S

2.10 Hoe vaak heelt u de betekenis van de belastbaarheidsniveau's nagelezen:

[ ] alleen bij start onderzoek

[ ] ook gedurende de re-eistratieperiode. ongeveer....x

2.11 Is de informatie over de belastbaarheidsniveau's gemakkelijk na te slaan in het

protocol?

nja
[ ] nee toelichting:

2.12 Geven de belastbaarheidsniveau's een goede kwantificering van de beper-

kingen/vereisten?

Voldoende detaillering in niveau's voor elk van de 28 elementen?

t lja
[]nee toelichting:

Voldoende scherpe afbakening tussen niveau's voor elk van de elementen?

tl ja
[]nee toelichting:

110



}IET REGTSTR ATIEFORMULIER

2.13 Wat vindt u van het "intekenen" van de belastingsniveau's in de belastbaar-

heidgratiek?

[ ] zou beslist zo moeten blijven

[ ] wel handig, maar hoeft niet per se

[ ] liever niet, maar kan me niet zoveel seheien

[ ] beslist niet doen

Toelichting?

2.14 Geeft het invullen van de belastbaarheidsgrafiek prcblemen?

tlja
[ ] nee toelichting:

2.15 Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt aan het invullen van de belastbaarheidsgra-

fiek?

[ ] aanloopperiode:..........

[ ] eenn:aal bekend met prolocol:........,....

Vindt u dit te veel?

[]nee

[ ]ja, wat is wel acceptabel?

2.16 Heeft u overigens nog op-/aanmerkingen op het registratieformulier:

[ ] ontbrekende opties:

[ ] overbodige opties:

[ ] lay-out:

[ ] andezins:
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FLEXIB ILITEIT/INPASBAARHEID

2.17 Taudt u continu ruet dit protocol willen werken in de dagetijkse praktijk?

De functieomschrijving:

t I ja

[ ] nee toelichting:

De functieniveau's:

ilja
[ ] nee toelichting:

De nredische aandachtspunten:

t I ja

[ ] nr'. roelichring:

De bel astbaarheidsniveau's :

t I ja

[ ] nee toelichting:

2.18 welke problemen zijn te verwachten indien dit protocol op uw BGD in de

dagelijkse praktijk toegepast zou worden?

[ ] geen

[ ] de volgende:

2.19 Welke introductie is minimaal nodig om goed met het protocol te kunnen

werken (u kunt meer antwoorden aankruisen):

I J een schriftelijk roelichting

[ ] een mondelinge toelichting

[ ] enkele instructiebijeenkomsten
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3 ZINVOLLE INFORMATIE

In welke mate levert het protocol, een bijdrage aan het realiseren van de doelstellin-

gen van een intrede-onderzoek.

Hieronder volgen een aantal doelstellingen met per doelstelling enkele vragen. Later

zijn nog aanvullende vragen gesteld over dit onderwerp: zie punt 6.

3.1 Vastleggen van uitgangswaarden over belasting en belastbaarheid waardoor later

in verloop van de beroepscarriere beter beoordeeld kan worden of er sprake is

van gezondheidsschade:

[ ] nauwelijks een bijdrage

[ ] belangrijke biidra-ee

Eventuele nadere toelichting antwoord:

V/elke onderdelen van het protocol kunnen gemist worden in het kader van

dit doel (aankruisen wat van toepassing is):

[ ] geen informatie kan gemist worden

[ ] functiebeschrijving

[ ] kwantificeren functievereisten

[ ] ntedische aandachtspunten

[ ] belastbaarheidsniveau's

3.2 Vastleg_een van uit_qan_sswaarden over bclasting en belastbaarheid waardoor later

in verloop van de beroepscarriere beter beoordeeld kan worden wat de eventuele

arbeids-eebonden component is van gezondheidsschade :

[ ] nauwelUks een bijdrage

[ ] belangrijke bijdrage

Eventuele nadere toelichting antwoord:
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V/elke onderdelen van het protocol kunnen gemist worden in het kader van dit

doel (aankruisen wat van toepassing is):

[ ] geen infomratie kan gemist worden

[ ] functiebeschrijving

[ ] kwantiticeren functievereisten

[ ] medische aandachtspunten

[ ] belastbaarheidsniveau's

3.3 Voorlichting en onderricht over de mogelijke risico's voor de eigen en ander-

mans gezondheid:

[ ] nauwelijks een bijdra_ee

[ ] belangrijke biidrage

Eventuele nadere toelichtine antwoord:

Welke onderdelen van het protocol kunnen gemist worden in het kader van dit

doel (aankruisen wat van toepassing is):

[ ] geen infomratie kan _eemist worden

[ ] functiebeschrijving

[ ] kwantiliceren functievereisten

[ ] medische aandachtspunten

[ ] belastbaarheidsniveau's

3.4 Adviseren van werkgever over gewenste/noodzakelijke aanpassingen in arbeid

of arbeidsomstandi gheden

[ ] nauweliiks een bijdra_ee

[ ] belan_erijke bijdrage

Eventuele nadere toelichtins antwoord:
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Welke onderdelen van het protocol kunnen gemist worden in het kader van dit

doel (aankruisen wat van toepassing is):

[ ] geen infomratie kan gemist worden

[ ] functiebeschrijving

[ ] kwantificeren functievereisten

[ ] medische aandachtspunten

[ ] belastbaarheidsniveau's

3.5 Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de zorg

[ ] nauwelijks een biidrage

[ ] belangrijke bijdrage

Eventuele nadere toelichting antwoord:

Welke onderdelen van het protocol kunnen gemist worden in het kader van dit

doel (aankruisen wat van toepassing is):

[ ] geen intbmratie kan gemist worden

[ ] functiebeschrijving

[ ] kwantificeren functievereisten

[ ] medische aandachtspunten

[ ] belastbaarheidsniveau's

4. BETROUWBAARHEID

4.1 Stel: u moet 100 willekeurig gekozen werknemers. zonder voorkennis ("blind")

na enig tijd opnieuw beoordelen (aan de hand van het protocol). Neem aan dat

er geen relevante wijzigingen zijn opgetreden: voor hoeveel werknemers zoudt u

een identiek belastbaarheidserafiek tekenen?

.......procent
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Wat zijn eventuele oorzaken van een percentage dat afwijkt van 1007o

4.2 Stel: een willekeurig gekozen bedrijfsarts (met gelijke crvaring in de bouw)

moet 100 willekeurige, door u al beoordelde werknemers. opnieuw beoordelen

(aan de hand ..,an het protocol). Voor hoeveel werknemers zou u collega,

volgens u. tot een identiek belastbaarheidsgrafiek getekend worden?

.......procent

Wat zijn eventuele oorzaken van een percentage dat afwijkt van INVo

5 INTREDE.ONDERZOEKENINTREDE.KEURING

5.1 Welke medische aandachtspunten kunnen opgevat worden als absolute contra-

indicaties voor de betretfende functie?

5.2 Hieronder volgen een aantal criteria die bij de intrede-keuring een rol (kunnen)

spelen bij het vaststellen van de geschiktheid van de kandidaat.

Wilt u aangeven in hoeverre deze elementen bij U een rol spelen bij het

beoordelen van de geschiktheid van de kandidaat voor de functie in geval van

een intrede-onderzoe k resp. een aanstellingskeuring.

- verwachtin-s dat kandidaat op dit moment lichamelijk in staat is de functie te

vervullen

intredeonderzoek:

[ ] belangrijke rol

[ ] ook een rol

[ ] geen rol

Evt. commentaar:

intredekeuring:

[ ] belangrUke rol

[ ] ook een rol

[ ] geen rol
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verwachting dat advies (aanpassing/voorziening) opgevolgd wordt door kandi-

daat. indien dat advies voor uitoefenen functie gewensínoodzakeldk is

verwachting dat kandidaat

vervullen

intredeonderzoek:

[ ] belangrijke rol

[ ] ook een rol

[ ] geen ro1

Evt. commentaar:

intredeonderzoek:

[ ] belangr|ke rol

[ ] ook een rol

[ ] geen rol

Evt. commentaar:

verwachting over ziekteverzuim eerste half jaar

intredeonderzoek:

[ ] belangrijke rol

[ ] ook een rol

[ ] geen rol

Evt. commentaar:

verwachting over ziekteverzuim na eerste half jaar

intredeonderzoek:

[ ] belangrijke rol

[ ] ook een rol

op dit moment psychisch in staat is de functie te

intredekeuring:

[ ] belangrijke rol

[ ] ook een rol

[ ] geen rol

intredekeuring:

[ ] belangrijke rol

[ ] ook een rol

[ ] geen rol

intredekeurin_e:

[ ] belangrijke rol

[ ] ook een rol

[ ] geen rol

intredekeuring:

[ ] belangrijke rol

[ ] ook een rol
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[ ] geen rol

Evt. commentaar:

mogelijke gevolgen voor gezondheid kandidaat

intredeondezoek:

I I belangriike rol

[ ] ook een rcl

[ ] geen rol

Evt. commentaar:

mogelijke gevolgen voor het bedrijf

intredeondezoek:

[ ] belangrijke rol

[ ] ook een rol

I J geen rol

mogelijke gevolgen voor derden

intredeonderzoek:

[ ] belangrijke rol

[ ] ook een rol

[ ] geen rol

indruk over de persoon van de kandidaat

intredeonderuoek:

[ ] belanerUke rol

[ ] ook een rol

[ ] geen rol

[ ] geen rol

intredekeuring:

[ ] belangrijke rol

[ ] ook een rol

[ ] geen rol

intredekeuring:

[ ] belangrijke rol

[ ] ook een rcl

[ ] geen rol

intredekeuring:

[ ] belangrijke nol

I J oot< een rol

[ ] geen rol

intredekeuring:

[ ] belangrijke rcl

[ ] ook een rol

[ ] geen rol
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6 HET KWANTIFICEREN VAN BELASTING EN BELASTBAARHEID

Met onderstaande vragen trachten inzicht te krijgen in hoeverre de methodiek die in

dit onderzoek is toegepast (het kwantificeren van belasting en belastbaarheid en

grafisch weergeven daarvan teneinde eventuele "mis-fits" zichtbaar te maken),

zinvol/nuttig is voor de begeleiding van resp. oordeelsvorming over werknemers.

Daartoe worden een serie uitspraken voorgelegd, waarop u kunt aangeven (middels

een kruisje) in welke mate u het eens bent met die uitspraken.

De toegepaste werkwijze, draagt op de volgende rvijze bij aan het voorkomen

van schade aan de eigen of andermans gezondheid:

I Tijdig signaleren van "mis-fits" tgv hoge belasting (niveau t) en de daarop

gebaseerde gerichte adviezen aan de werkgever over aanpassingen in werk(om-

standigheden) of treffen van beschemrende maatregelen of voorzieningen

sterk eens weet oneens sterk

niet oneens

Ten opzichte van een situatie waarin niet met dit (of een vergelijkbaar) protocol

wordt _sewerkt. is er sprake van het uitbrengen van:

A meer van bovengenoemde adt,iezett

sterk eens

eens

B beter ottderbouu,de adviezen

sterk eens

eens

weet

niet

oneens sterk

oneens

oneens sterk

oneens

weet

niet
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De toegepaste werkwijze, draagt op de volgende rvijze bij aan het voorkomen

van schade aan de eigen of andermans gezondheid:

Tijdig signaleren van "nris-fits" ten gevolge van een verlaagde belastbaarheid

(niveau 3 of 4) en daarop gebaseerde gerichte adviezen aan de werkgever over

aanpassingen in werk of treffen van beschermende maatregelen

Ten opzichte van een situatie waarin niet met dit (of een vergelijkbaar) protocol

wordt gewerkt. is er sprake van het uitbrengen van:

sterk

eens

eens weet

niet

oneens

oneens

oneens

oneens

§terk

oneens

sterk

oneens

sterk

oneens

sterk

oneens

A meer vott ltovettgetwentde adviezen

sterk eens weet

eens niet

B beter ottderbouu,de adtiezen

sterk eens

eens

weet

niet

De toegepaste werkwijze, draagt op de volgende lvijze bij aan het voorkomen

van schade aan de eigen of andermans gezondheid:

Tijdig signaleren van "mis-fits" en daarop gebaseerde gerichte adviezen aan de

werknemer hoe eventuele schadelijke gevol_een voorkomen kunnen worden

sterk

eens

weet

niet
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Ten opzichte van een situatie waarin niet met dit (of een vergelijkbaar) protocol

wordt gewerkt. is er sprake van het uitbrengen van:

A meer van bovengenoemde adviezen

sterk eens weet

eens

B beter onderbouu,de adviezen

sterk eens

eens

niet

weet

niet

oneens

oneens

oneens

oneens

sterk

oneens

sterk

oneens

sterk

oneens

sterk

oneens

sterk

oneens

De toegepaste werkwiize, draagt op de volgende wijze bij aan het voorkomen

van schade aan de eigen of andermans gezondheid:

Tijdig signaleren van "mis-fits" en daarop gebaseerde gerichte adviezen aan de

werknemer zich te oriënteren op werk in een andere functie of andere werkkring

Ten opzichte van een situatie waarin niet met dit (of een vergelijkbaar) protocol

wordt gewerkt. is er sprake van het uitbrengen van:

A nteer ydtt bot,engetnentde adyiezen

sterk

eens

sterk

eens

B beter otderbouv'de adviezett

sterk eens

eens

eens weef oneens

niet

weet

niet

weet

niet
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De toegepaste werkwijze, drragt op de volgende wijze bij aan het voorkomen

van schade aan de eigen of andermans gezondheid:

5 Tijdig signaleren van eventuele "mis-tits" en daarmee of werknemer geschikt,

beperkt geschikt of ongeschikt is voor de functie, waarvoor hij onderzocht

wordt (het intredeonderzoek-protocol als aanstellingskeuring-protocol).

sterk eens

eens

sterk eens

eens

weet

niet

oneens sterk

oneens

oneens sterk

oneens

Ten opzichte van een situatie waarin niet nret dit (of een vergelijkbaar) protocol

wordt gewerkt. is er sprake van het uitbrengen van:

B eter ouderbouwde adviezett

sterk eens weet oneens sterk

eens niet oneens

Het kwantificeren hoe belasting en belastbaarheid op elkaar afgestemd zijn,

draagt op een of meer van de volgende wijzen bij aan de bewaking en bevorde-

ring van de krvaliteit van de geleverde zorg:

6 Het kwantificeren van belasting en belastbaarheid dwingt tot weloverwogen

afwegingen van alle bedrijfsgezondheidkundi_q relevante aspecten van belasting

en belastbaarheid

weet

niet
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Het werken volgens een unifomre standaard, zoals door dlt protoeol gsge\fen,

draagt bij aan een "gelijke behandeling" van werlqlerners

§teÍk

eens

sïerk

eens

Het werken volgeurs een uniforme standaard! zoals door dit protocol gegeven,

maakt het mogelijk gegevens van verschillende bedrijfs.artsen op groepsniveau

§amen te voegen rroor beleidsondertouwende en onalefloeksdoeleinden

weet

niet

weet

oiet

steÍk

oneen§

steÍk

0ne€n§
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ONDERBOUWING VAN DE FUNCTIE.SPECIFIEKE RICHTLIJNEN

vooR TIMMERLIEDEN, METSELAARS, SCHTLDERS, STETGERBOU-

WERS EN STRAATMAKERS

Voor het opstellen van de functiebeschrijving is gebruik gemaakt van de literatuur,

die ook gebruikt is voor het vaststellen van de belastingsniveau's (zie paragraaf.2.7

van deze bijlage).

Timmerman

- bij het samenstellen van de functiebeschrijving en belastingsgrafiek is zoveel mo-

gelijk gebruik _semaakt van de beroepssurveys. Het survey van de timmerman leverde

echter minder informatie op dan de surveys van steigerbouwer en metselaar. [n de

inteiding van het survey van de timmemran wordt gesteld: "Het werk van deze

timmerlieden wordt gekenmerkt door een grote veelzijdigheid van taken en deeltaken.

Dat maakt her zcer moeilijk een goed beeld te krijgen van de werkelijke arbeidsbe-

lasting die zij ondergaan. In dit rapport zal dan ook voomamelijk worden ingegaan

op de risico's die bepaalde werkzaamheden voor de gezondheid van de timmerman

kunnen hebben. In hoeverre deze risico's zich in de praktijk zullen voordoen en of

zij elkaar beihvloeden kan nauwelijks worden vastgesteld: (...)." In het rappoÍt

worden geen uitspraken gedaan over de zwaarÍe van de belastingen.

- de SAOB maakt een onderscheid tussen de timnremran-ruwbouw en de timmemran-

afbouw: de BG-Bouw-prof'essiogrammen onderscheiden timmemran I ("Het aan de

hand van tekeningen van betonkistingen verrichten van alle voorkomende stel- en

timmerwerkzaamheden.") en timmemlan II ("Het zelfstandig verrichten van alle

voorkomende timmerwerk ter vernieuwing of reparatie van gebouwen."); het beroeps-

beeld betreft de all-round timmemran. Het survey betreft de timmemran in onder-

houd, renovatie en reparatie. Aangezien het survey de meeste informatie over werk

en werkomstandigheden geeft, is gekozen voor de timmerman in onderhoud,

renovatie en reparatie (alsmede timmemran II. timmerman afbouw en all-round

timmerman);
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- in het survey worden de -eezondheidsrisico's van een groot aantal houtsoorten

besproken. Geconcludeerd wordt dat het niet waarschijnlijk is dat de onder-

houdstimmemran aanzienlijke risico's loopt. De gezondheidsrisico's van de verschil-

lende houtsoorten worden daarom niet nader gespecificeerd;

- omdat m.b.t. element 15 (blootstelling aan huidprikkelende stoffèn) arbeidshy-

giënische adviezen gegeven zouden moeten worden. is hierover een opmerking in de

functieomschrijv ing opgenomen:

- in een gezondheidsonderzoek bij stukadoors (waarbij timmerlieden als controle-

groep fungeerden) (Hildebrandt. 1985), blukt het ongevalsrisico bij timmerlieden

hoog te zijn.

Metselaar

- het survey betreft dc metselaar in de nieuwbouw. Het beroepsbeeld betreft de all-

round metselaar in de nieuwbouwsector. Uitgegaan is van de metselaar in de

nieuwbouw:

- in wezen valt alleen het ntetselen van muren onder de taak van de metselaar. Zware

werkzaamheden kunnen niet on«lerscheiden worden: houding en beweging tudens het

metselen zijn bepalend voor de zwaarte van het werk:

- aangezien het niet duidelijk is of bij het metselen de dynamische dan wel de statis-

che belasting het grootst is (SAOB en survey spreken elkaar op dit punt tegen: zie

element 8 belastingsgratiek), is hier geen uitspraak over gedaan in de functiebe-

schrijving.

Schilder

- voor de schilder is geen beroepssurvey aanwezig. Functiebeschrijving en be-

lastingsgrafiek zijn voomantelijk op het prol'essiogram (en ten dele beroepsbeeld)

gebaseerd:

- uit-ee-eaan is van schilder II (van schilder I is geen professiogram aanwezi_s; het

verschil tussen schilder I en II is niet duidelijk). Aangegeven wordt dat het gaat om

"Het verrichten van eenvoudige schilderswerkzaamheden met behulp van kwast of
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verfspuit en het verlenen van hulp bij de uitvoering van minder eenvoudige schilders-

werkzaamheden." Het beroepsbeeld betreft de huisschilder. Aangezien "het schilderen

van huizen" in woning-en utiliteitsbouw het meeste voorkomt. is deze groep schilders

als uitgangspunt genomen:

- omdat met betrekking tot elementen 14 en 15 (schadelijke stoffen en dampen en

blootstelling aan huidprikkelende stoften) arbeidshygiënische adviezen gegeven

zouden moeten worden. zijn hierover enkele opmerkingen in de functiebeschrijving

opgenomen.

Steigerbouwer

- het beroepssurvey betreft de steigerbouwers in dienst bij bedrijven. aangesloten bij

de bedrijf'svereniging voor de bouwnijverheid (deze werken zowel in de bouw als in

de industrie)l

- 8O7o van de stei-qerbouwers werkt in de industrie. Daar waar belastingen specifiek

voor steigerbouwers in de industrie gelden (lawaai' stof/dampen en huidprikkelende

stoffen). is dit in de functiebeschrijving aangegeven.

Straatmaker

- uitgegaan is van de knielende straatmaker. In de functieonrschrijving is aangegeven

in welke houdingen _sewerkt kan wordenl wanneer een belasting alleen bij werken in

bukkende of zittende houding aanwezig is, is dit aangegeven;

- in het rapport van Koningsveld wordt benadrukt dat niet zozeeÍ de werkhouding

nraar de zwaÍe lasten verantwoordelijk zijn voor de rugklachten van straatmakers; er

is daarom wat informatie over de zwaarte van materialen opgenomen. In de functie-

omschrijvin_e zijn geen uitspraken opgenomen over de oorzaak van de rugklachten;

- eventueel hadden ook opmerkingen over de gedragen kleding kunnen worden

opgenomen: vaak wordt door straatmakers een lang onderhemd en klompery've-

iligheidsschoenen gedragen om een koude ondem-rg en koude voeten tegen te gaan;
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- het ongevalsrisico is volgens de SAOB middelzwaar/frequent en volgens het

rapport Koningsveld (deel l) laag in vergelijking met andere beroepen: er is geen

zinsnede over opgenomen.
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ONDERBOUWING VAN DE BELASTINGSGRAFIEKEN EN DE BE.

LASTBAARHEIDSEISEN/.B EPERKINGEN

2.1 Algemene opmerkingen

Bij het samenstellen van de betastingsgrafieken voor de verschillende beroepen, is

zoveel mogelijk uitgegaan van de definities die in de handleiding gegeven worden

(zie bUlage 2). Hierbij moeten de volgende kanttekeningen gemaakt worden:

- bU de indeling in betastingniveau's is, bij een aantal elementen veel ruimte voor

subjectieve interpretatie. Voor deze elementen geldt dan ook dat na inventari-

satie van wat er in de literatuur bekend is over de belasting voor de betreffende

elementen. het uiteindelijke belastingsniveau in onderling overleg met de leden

van de begeleidingscommissie bepaald is. Het gaat hierbU om de volgende

elementen: 6 (armbelasting). 8 (lichamelijke belasting), 9 (gebogen houding) en

l0 (tillen):

- bU element I geeft de definitie problemen bij het bepalen van een belastingsni-

veau. Bij de definitie van staande arbeid ("Arbeid. waarbij de voeten het enige

steunvlak van het lichaan'r vomlen. zonder noemenswaardige verplaatsing van

de voeten: ruimte kleiner dan 1 m3"; levert de toevoe,eing "ruimte kleiner dan 1

m3" verwarring op: het werk van de metselaar is zonder twijfel "staan belastend

werk". Aangezien de metselaar zich echter telkens enige stappen verplaatst, zou

volgens een strikte toepassing van de definitie niveau 4 aangehouden moeten

worden. In onderling overleg is niveau 2 aangehouden:

- daamaast _qeldt voor zowel element I als 2. dat in de literatuur geen precieze

percentages voor de verschillende werkzaamheden worden gegeven. tenvijl voor

het bepalen van een belastingniveau wèl precieze gegevens nodig zijn (b.v.

lopen niveau 3: minder dan 30 min. achtereen en minder dan 3 uur per dag).

Uiteindelijk is in onderling overleg het niveau bepaaid.
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- op enkele punten sluit het systeem van Philips niet goed aan bij de werkom-

standigheden in de bouw. Er zijn daarom drie elementen toegevoegd aan de be-

lastinggratiek (26 buiten.27: klimnren en 28: tarief). Voor deze drie elementen

zijn alleen de belastingniveau's gedetïnieerd. In de hoofdtekst (hoofdstuk 3)

wordt hier nader op in_ee_eaan:

- element 14 (stof/damp) en 15 (huidprikkelende stoffen) kennen een onderscheid

in blootstelling boven/onder MAC-waarde (resp. niveau I en 2): niveau I wordt

aangegeven wanneer duidelijk is dat de blootstelling in het betreffende beroep

zodanig is dat beschernnriddelen noodzakelijk zijn.

In de vol-eende paragrafen zullen per beroep de 28 werkelementen nader beschouwd

worden. Aan het eind van elke paragraaf is tevens aangegeven welke consequenties

de vastgestelde belastin-Esniveau's hebben voor de beiastbaarheid. Dat wil zeggen er

is aangegeven welke speciale belastbaarheidseisen gesteld worden in veöand met

belastingen op niveau I en wat de on-eewenste belastbaarheidsbeperkingen zijn in
verband met belastingen op niveau 2 en niveau 3.

Een literatuurlijst waarin per beroep de voomaaamste retèrenties zun opgenomen is

toegevoegd aan het eind van deze bijlage.

2.2 TIMMERMAN

I staan: de timmemran heefl alwisselend werk. hij venicht zijn werk in alle mogetij-

ke houdingen (rechtopstaand. gehgen. gehurkt. geknield en boven het hoofd

werkend). Hij staat niet langduri-e op dezelfde plaats (niveau 3: niet langer dan 1 uur

per dag).

2 lopen: (zie ook element l) de timmemran loopt minder dan 3 uur per dag

(niveau 3).

3 trappen lopen: er worden geen trappen gelopen (niveau 4).

4 zittend: er wordt geen zittend werk verricht (niveau 3).

5 n:et voetoedalen/schakelaars: er wordt geen werk verricht dat het bedienen van

voetpedalen en schakelaars inhoudt (niveau 4).
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6 met armbelastinq: de timnremran werkt veel met de armen waarbij regelmatig

zwaÍe materialen gehanteerd moeten worden. In onderling overleg is gekozen voor

niveau 2 (vrij zware amrbelasting).

7 fiin handenwerk: hoewel in het protèssiogram voor gebruik van de handen het

hoogste belastingniveau wordt aangegeven (het hanteren van gereedschappen en het

bewerken van materialen). en het beroepsbeeld aangeeft een "krachtige greep" vereist

is, is er geen sprake van "fijn handenwerk". Er is dan ook gekozen voor een indeling

op niveau 4 (Íijn handenwerk afwezig).

8 met lichanreliike belastine: het professiogram geeft matige belasting aan; het

beroepsbeeld middelmalig zwaar werk: in het survey wordt niet aangegeven hoe

groot de energetische belasting is: de SAOB geeft een middelzware statische en

dynamische belasting aan. Gekozen is voor niveau 2 (vrij zwaÍe lichamelijke belas-

ting).

9 in eebosen houdine: bij allerlei werkzaamheden (zie o.a. functieomschrijving)

wordt in een _eebogen houding gewerkt. In onderling overleg is gekozen voor niveau

2.

10 tillen:

- het professiogram geeft "nteer dan eens lasten van ongeveer 35 - 50 kg tillen".

- het beroepsbeeld geeft het hetïen en dragen van balken, ribben. planken, kozijnen.

deuren en ramen van ntaximaal 50 kg over korte af'stand aan.

- het survey geell aan dat het sjouwen met zware en vooral -srote materialen een

belasting van het spier en skeletstelsel kan geven

- omdat het sjouwen van zware materialen toch vaak voorkomt, is in onderling

overleg voor een indeling op niveau I besloten.

l1 optisch: in het protèssiogram wordt aangegeven dat objecten van I mm on-

derscheiden moeten kunnen worden: dit komt overeen met niveau 2 (objecten tussen

0.5 mm en 2 mm).

l2 in lawaai:

- in het survey wordt aangegeven dat timmerlieden aan hoge tot zeer hoge ge-

luidsniveau's blootgesteld worden. Maximum geluidsniveau's van een aantal gereed-
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schappen zijn boven de 90 dB (schiet/spijkerhamers. nietrnachines. circelzagen etc.).

De SAOB geeft het hoogste belastingsniveau aan.

- de Lo. rh voor de timmemran is 91 dB. Er is voor een indeling op niveau I geko-

zen.

13 in temDeratuurverschillen: aangezien er niet zozeer sprake is van gÍote tempe-

ratuurverschillen tussen buiten en binnen, is voor niveau 4 (minder dan 6x per dag

binnenöuiten) gekozen.

14 in stof en damoen: bij het slopen van oude houtconstructies konrt veel stof vrij

(beroepsbeeld): in het survey wordt aangegeven dat er regetmatig stofoorming

plaatsvindt. De SAOB geeft frequente stof-, damp- en gasvonning aan. Er wordt door

de timmerman regelmatig met PUR gewerkt; bescherming tegen vrijkomende dampen

is echter niet noodzakelijk. er is daarom voor een indeling op niveau 2 (bloostelling

onder MAC-waarde) gekozen.

15 met huidprikkelende stoffen: in het survey wordt aangegeven dat de timmerman

met allerlei huidprikkelende stotfen in contact komt. Omdat. o.a. bij werken met

PUR, beschemring van de huid noodzakelijk is, is voor een indeling op niveau 1

(blootstellin_s boven M AC - waarde ) aange geven.

16 oo ladders en steieers: er wor«lt op ladders en steigers gewerkt (niveau 2).

17 bii hooesoanningsovens.etc: er wordt niet bij hoogspanningsovens of draaiende

machines gewerkt (niveau 4).

18 in warmte: er is geen sprake van "hittewerk" (niveau 4: zie straatmaker).

19 in koude: er wordt niet continu in een koude omgeving gewerkt (niveau 4: zie

ook straatmaker).

20 in vochtise omeevins: er wordt niet met nane produkten of met veel water

gewerkt (niveau 4).

21 fiin optisch: niveau 4 (objecten 
-qroter dan 1 mm moeten kunnen worden onder-

scheiden: zie ook element l1).

22 ntet kleuren: profèssiogram: voor het onderscheiden van kleuren van baken en

schietpatronen is rood - groen kleurenonderscheid vereist. Gekozen is voor

niveau 3: mati,ee kleurwaamemin_q is nodig (HRR 7-9 fouten).
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23 auditief: er worden geen speciaie eisen aan het gehoor gesteld (niveau 2).

24 in ploeeen: er is geen sprake van ploegendienst (niveau 4).

25 met piekbelastins: er is geen sprake van piekbelasting (niveau 4).

26 buiten:

- de timmemtan werkt zowel buiten als binnen. Bij binnenwerk is tocht een veelvoor-

komend euvel.

- het professiogram geeft aan dat bij sneeuw, regen of vorst niet buiten gewerkt

wordt.

- de SAOB geeft een middelzware klimaatbelasting aan.

- vergelijkbaar met de metselaar is gekozen voor niveau 2.

27 klimmen: de timmemlan werkt frequent op ladders en steigers. Gekozen is voor

niveau 2 (tot lOx per uur)

28 tarief: uit het survey blukt dat tariefwerk niet vaak voorkonrt. Gekozen is voor

niveau 2 (weinig of nooit).

I.IIT DE BELASTINGGRAFIEK VOORTVLOEIENDE EISEN EN ON.

GEWENSTE BELASTBAARHEIDSB EPERKINGEN:

Eisen (in verband met belastineen op niveau l)

10. Tillen

- geen rug of heupklachten in de anamnese

- goede rugspierontwikkeling

- soepele wervelkolom zonder abnomrale kytbse/scoliose

- geen afwijkingen bovenste of onderste ledematen

- geen afwijkingen tract. circul. of respir.

Onqewenste beoerkingen

l. Staan

- emstige klachten bij lang staan

- varicosis met klachten
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- emstige adipositas

- afwijkingen aan rug of onderste ledematen

2. Lopend

- emstige orthopaedische of neurologische stoomissen onderste ledematen

- emstige circulatoire of respiratoire stoomissen

6. Armbelasting

- lichterc orthopaedische of neurologische stoomissen nek, schouders, bovenste

ledematen of rug

- langduri_ee eenmalige epicondylitis in anamnese

- oudere werknemer

8. Lichameliike belasting

- matige longtunctiestoomis

- goed ingestelde diabetes

- goed ingestelde hypertensie

- hartinfarct in de anamnese

- chronisch nierlijden

- chronische anaemie

- oudere werknemer

9. Gebogen houding

- niet-emstige recidiverende klachten van rug of heupen

- mati-ee afwijkingen in vomr en beweeglijkheid van de wervelkolom of heupen

- oudere werknemer

10. Tillen

- hemia diafragmatica/inguinalis
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11. Optisch

- gekorrigeerde verte-visus voor het beste oog < 0.8 maar à 0.4

- leesvisus voor beide ogen < 0.8

12. Lawaai

- perceptiedoottreid van: 20 dB bU Z00lO Hz. en 40 dB bU 400O Hz (gekorrigeerd

voor leeftijd)

14. Stof en dampen

- lichte longfunktiestoomis

- CARA anamnese

15. Huidprikkelende stoffen

- overgevoeli gheid voor huidprikkelende stotïen

- huidpathologie die vercrgerd kan worden door aanraking met huidprikkelende

stoffen

16. Ladders en steigers

- bewustzunsstoomissen

- diabetes met insuline-eebruik

- epilepsie, indien niet 2 jaar aanvalsvrij

- syndroom van Meniére

- orthopaedische atwijkin_qen onderste ledematen

- hoogtevrees

- gekonigeerde verte-visus beide ogen < 0í

22. Kteuren zien

- HRR: tot 17 fouten
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2.3 METSELAAR

I staan: de metselaar besteed veÍïeweg het grootste deel van de aöeidstijd aan

metselen. Dit betekent dat hij voomamelijk staande zijn werk doet. De andere tijd

wordt besteed aan opperen, uitkrabben van voegen, stenen hakken, lopen met of
zonder last etc. In onderling overleg is gekozen voor een indeling op niveau 2
(minder dan 5 uur per dag).

2 lopen: een metselaar loopt weinig (zie element l: niveau 4 : minder dan I uur per

dag).

3 trappen lopen: er worden geen trappen gelopen (niveau 4).

4 zittend: er wordt geen zittend werk verricht (niveau 3)

5 met voetpedalen/schakelaars: er wordt geen werk verricht dat het bedienen van

voetpedalen en schakelaaru inhoudt (niveau 4).

6 met amrbelastins: de amtbelasting van de metselaar is vergelijkbaar met die van de

straatnraker: vooral de frequentie van tillen maakt de armbelasting groot. Omdat er

ook regelmatig met zware n'laterialen 
-eemerseld wordt (blokken van 17 à 30 kg), is

een indeling op niveau I gerechtvaardigd.

7 fiin handenwerk: de handen worden alleen als "grijporganen" gebruikt

(niveau 4: fijn handenwerk atwezig).

8 met lichanreliike belastine:

- uit een onderzoek van Verstraten e.a. blijkt dat de energetische belasting van de

helft van de jon-eere en acht van de tien oudere metselaars te hoog is.

- de SAOB geeft een zwaÍe statisch, energetische belasting aan en een middelzware

dynamisch energetische belastin_e aan.

- gekozen is voor niveau t (vergelijkbaar met de straatmaker).

9 in sebosen houdine: uit alle bronnen blijkt dat er sprake is van een zware rugbe-

lasting waarbij er overwegend in een gebogen houding wordt gewerkt (zie ook

functieomschrijving); niveau I (zeer vaak in gebogen houding werken) is dan ook

_eerechtvaardigd.
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l0 tillen: gezien de frequentie van tillen en de zwaane van de lasten (waalstenen

van ongeveer 2 kg en blokken van 17 à 30 kg) is een belasting op niveau 2 -eerecht-

vaardigd.

11 optisch: in het professiogram wordt aangegeven dat objecten van 1 mm on-

derscheiden n'loeten kunnen worden; dit komt overeen met niveau 2 (objecten tussen

0.5 mm en 2 nrm).

12 in lawaai: de L"", 8h voor metselaars is 91 dB. Er is dus voor een indeling op

niveau I gekozen.

13 in temperatuurverschillen: er wordt alleen buiten -eewerkt 
(niveau 4)

14 in stof en dampen: aangegeven wordt dat het stof waamree de metselaar in

aanraking komt hoofdzakelijk veroozaakt wordt door anderen: het zagen van stenen

wordt gedaan met behulp van een zaagmachine, die door middel van. water gekoeld

wordt en geen stofbverlast geeÍt (niveau 4).

15 met huidprikkelende stotfen: cement kan als huidprikkelende stof gekenmerkt

worden (in het professiogram wordt cement weliswaar niet genoemd als huidprikke-

lende stot maar de SAOB geeti cement wèl expliciet als huidprikkelende stof aan).

Omdat geen beschem'rmiddelen vereist zijn. is voor niveau 2 gekozen.

l6 op ladders en steigers: er wordt op ladders en steigers gewerkt (niveau 2).

17 bii hooesnanninesovens. etc: er wordt niet bij hoogspanningsovens of draaiende

machines gewerkt (niveau 4).

l8 in warnrte: er is geen sprake van "hittewerk" (niveau 4: zie straatrnaker).

19 in koude: er wordt niet continu in een koude omgeving gewerkt (niveau 4: zie

ook straatmaker).

20 in vochtiee omeevine: er wordt niet met natte produkten of met veel water

gewerkt (niveau 4).

21 fiin optisch: niveau 4 (objecten groter dan I mm moeten kunnen worden onder-

scheiden: zie ook clement l l)

22 met kleuren: profèssiogram: _seen kleurenonderscheid vereist (niveau 4: geen

kleurenwaameming nodig).
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23 auditief: gezien de keuringseisen (profèssiogram): audiometrisch niet meer dan 25

dB verlies in spraakgebied (1000 - 3000 Hz). worden er geen bijzondere gehooreisen

gesteld (niveau 2).

24 in ploesen: er is geen sprake van ploegendienst (niveau 4).

25 met piekbelastine: er is geen sprake van piekbelasting (niveau 4).

26 buiten:

- uit het survey blukt dat er bij buitenwerk geen beschutting tegen slechte

weersomstandigheden is. Binnen hebben netselaars vaak last van tocht. Bij vorst en

regen wordt het werk onderbroken.

- de SAOB geeft een middelzware klinraatbelasting aan.

- gezien het fèit dat bij vorst en regen niet doorgewerkt wordt en de beoordeling van

de SAOB is gekozen voor een indeling op niveau 2 (matig zwaÍe klimaatbelasting).

27 klimmen: gezien het fèit dat de metselaar op een steiger werkt, is gekozen voor

niveau 2 (tot lOx per uur klimmen. Niveau 3 (lx per uur) zou ook overwogen

kunnen worden.

28 tarief: in het survey wordt opgemerkt: "Om de motivatie van en/of produktie van

de metselaars(ploeg) zo hoog mogelijk te maken wordt in de bouw op uitgebreide

schaal gebruik genraakt van tariefsystemen." Een indeling op niveau I (vaak in

tariefl is gerecrrtvaardigd.

I.TIT DE BELASTINGGRAFIEK VOORTVLOEIENDE EISEN/ONGEWENSTE

BEPERKINGEN.

Eisen (in verband nret belastinqen oo niveau I )

6. Armbelasting:

- zeer goede conditie bovenste ledematen, nek, schouders en rug

8. Lichamelijke belasting:

- _qeen gezondheidsklachten

- _eoed ontwikkeld spierstelsel
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- goede konditie

- maximum leeftijd 45 jaar

9. Gebogen houding

- geen rug of heupklachten in anamnese

- geen duizelin_uen

- soepele wervelkolom zonder abnormale kyfose of scoliose

- goede rugspierontwikkeling

Ongewenste beperkinsen

1. Staan

- mati-se klachten bU staan. zonder duidelijke afwijkingen

- geringe varicosis zonder klachten

- matige adipositas

- geringe rugatwi.ikin-qen zonder duidelijke klachten

- oudere werknemer

10. Tillen

- niet emstige recidiverende klachten rug, heupen of ledematen

- lichte atwijkingen rug. heupen of ledematen

- lichtere stoomissen tract. circul. of respir.

- hemia diafragmatica/inguinalis

- oudere werknenter

11. Optisch

- gekorrigeerde verte-visus voor het beste oog < 0,8 maar > 0,4

- leesvisus voor beide ogen < 0.8

12. Lawaai

- perceptiedoolheid van: 20 dB bU 2000 Hz, en 40 dB bij 4000 Hz (gekorrigeerd

voor leeftijd)
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15. Huidprikkelende stoffen

- overgevoetigheid voor huidprikkelende stoffen

- huidpathologie die verergerd kan worden door aanraking met huidprikkelende

stoffen

16. Ladders en steigers

- bewustzijnsstoomissen

- diabetes met insulinegebruik

- epilepsie, indien niet 2 jaar aanvalsvrij

- syndroom van Meniére

- orthopaedische afwijkingen onderste ledematen

- hoogtevrees

- gekorrigeerde verte-visus beide ogen < 0.4

2.4 SCHILDER

1 staan: het schilderen is voomamelijk staand werk. In onderling overleg is gekozen

voor niveau 2 (minder dan 5 uur per dag).

2 looend: de schilder loopt over korte afstanden (niveau 3: minder dan 3 uur per

dag).

3 trappen lopen: bij werken binnenshuis worden af en toe trappen gelopen. echter

minder dan I keer per uur (niveau 4).

4 ziftend: er wordt geen zittend werk verricht (niveau 3).

5 met voetpedalen/schakelaars: er wordt geen werk verricht dat het bedienen van

voetpedalen en schakelaars inhoudt (niveau 4).

6 met amrbelasting: het professiogram geeft aan: "he[ hanteren van lichte lasten op of

boven schouderhoogte komt in beperkte n-tate voor of wel beneden schouderhoogte

lasten tot 35 kg": een middelmatig belastingniveau wordt aangegeven; er wordt een

nomrale functie van de bovenste ledematen vereist. Aangezien de schilder zijn armen
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constant moet gebruiken. vaak moet reiken en boven het hootd moet werken, is

gekozen voor een indelin-e op niveau 2 (vrij zwaar).

7 fiin handenwerk: een schilder moet nauwkeurige bewegingen moet kunnen maken

(voor het trekken van rechte lUnen). Aangezien dit echter maar over korte periodes

van hem geëist wordt. is toch voor niveau 4 (fijn handenwerk afwezig) gekozen (de

definitie van fijn handenwerk sluit meer aan bij beroepen als horlogemaker e.d.).

8 met lichameliike belastine: in het professiogranr wordt een "continu dynamische of

statische belasting met geregeld een onderbreking door minder belastende werkzaam-

heden maar zonder terugkerende pauzes" aangegeven; omdat de statische belasting

bij het schilderen in een ongunstige positie vanaf een ladder of steiger vrij hoog is, is

gekozen voor niveau 2 (vrij zwaar).

9 in sebosen houdins:

- in het protèssiogram wordt aangegeven: "hij kan de gedwon_een houding (knielend)

even afwisselen nret een ongedwongen houding".

- het beroepsbceld geeft aan onder buigen: "licht tot matig buigen bij het schilderen

en behangen (...)".

- gezien het Í'eit dat de schilder staande op de ladder vanuit allerlei houdingen moet

schilderen. is gekozen voor niveau 2 (vaak in gebogen houding werken).

l0 tillen: de schilder nroet re-selmatig ladders en stellingmateriaal verplaatsen.

Gekozen is voor niveau 2.

11 optisch: in het professiogram wordt aangegeven dat objecten van I mm on-

derscheiden moeten kunnen worden; dit komt overeen met niveau 2 (objecten tussen

0.5 nrm en 2 mn).

12 in lawaai: de L"*.8h voor de schilder is 88 dB. Er is vooreen indeling op

niveau 2 gekozen.

13 in temperatuurverschillen: er is geen sprake van frequente temperatuurswisse-

lingen (niveau 4).

14 in stof en dampen: er wordt "mogelijk stof tijdens het schuren van de grondverf

en plamuurlagen" aangegeven. alsmede irritatie van de adenrhaling als gevolg van

spuitwerk van modeme verfsoorten. Omdat piekconcentraties die de MAC-waarden
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overschrijden regelmatig voorkonren en instructies t.a.v. ventilatie, eten op de

werkplek. adembescherming e.d. noodzakelijk zijn, is gekozen voor een indeling op

niveau l.

15 met huidorikkelende stoffen: schilders hebben significant meer eczeem aan

handen en onderarmen (9,5Vo) dan de algemene mannelijke beroepsbevolking (4Vo).

Gezien het tèit dat beschemring van de huid noodzakelijk is, is gekozen voor niveau

1..

16 op ladders en steieers: er wordt op ladders en steigers gewerkt (niveau 2).

17 bii hoosspanninssovens. etc: er wordt niet bij hoogspanningsovens of draaiende

machines gewerkt (niveau 4).

l8 in warmte: er is -geen sprake van "hittewerk" (niveau 4; zie straatmaker).

19 in koude: er wordt niet continu in een koude omgeving gewerkt (niveau 4: zie

ook straatnraker).

20 in vochtise omsevinq: er wordt niet met natte produkten of met veel water

gewerkt (niveau 4).

21 fiin optisch: niveau 4 (objecten groter dan I mm moeten kunnen worden onder-

scheiden; zie ook element I1).

22 met kleuren: in professiogram en beroepsbeeld wordt aangegeven dat volledig

kleurenonderscheid vereist is (het hoogste belastingniveau): aangezien vooral het

vergelijken van tinten (bU het op kleur bren_een van verven en lakken) van belang is,

is gekozen voor niveau 2 (nomrale kleurwaameming).

23 auditief: er worden geen speciale eisen aan het gehoor gesteld (niveau 2).

24 in oloeeen: er is geen sprake van ploegendienst (niveau 4).

25 met piekbelastins: er is geen sprake van piekbelasting (niveau 4).

26 buiten:

- het professiogram geeft minder belastende klimatologische omstandigheden aan. Bij

vorst. regen en sneeuw wordt niet buiten gewerkt.

- het beroepsbeeld geeft ook aan dat de schilder bij slecht weer niet buiten werkt en

daardoor gunstigere arbeidsomstandigheden heeft (er wordt 507o buiten en 5OVo

binnenwerk aangegeven).
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- vergelijkbaar met timmerman en metselaar is niveau 2 (matig zware klimaatbe-

lastin_e) aangehouden.

27 klinmen: aangezien frequent op ladders en steigers gewerkt wordt is niveau 2 (tot

lOx per uur) aangehouden.

28 tarief: profèssiogram en beroepsbeeld geven niet aan of er in tarief gewerkt wordt;

aangehouden is niveau 2 (weinig of nooit).

TIIT DE BELASTINGGRAFIEK VOORTVLOEIENDE EISEN/ONGEWENSTE

BEPERKINGEN

Onsewenste beperkinsen

l. Staan

- matige klachten bij staan. zoncler duideliike afwijkingen

- geringe varicosis zonder klachten

- matige adipositas

- geringe rugafwijkingen zonder duidetijke klachten

- oudere werknemer

2. Lopend

- emstige orthopaedische of neurologische stoomissen onderste ledenraten

- emstige circulatoire of respiratoire stoomissen

6. Armbelasting

- lichtere orthopaedische of neurologische stoomissen nek, schouders, bovenste

ledematen of rug

- langduri_ee eenmalige epicondilitis in anamnese

- oudere werknemer

8. Lichamelijke belasting

- matige longfunctiestoomis
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- goed ingestelde diabetes

- goed ingestelde hypertensie

- hartinfarct in de anamnese

- chronisch nierlijden

- chronische anaemie

- oudere werknemer

9. Gebogen houding

- niet-emstig recidiverende klachten van rug of heupen

- matige afwijkingen in vorm en beweeglijkheid van de wervelkolom of heupen

- ouderc werknemer

10. Tillen

- niet emstig recidiverende klachten rusi heupen of ledematen

- lichte afwijkingen rug. heupen of ledematen

- lichtere stoomissen tract. circul. of respir.

- hemia diatiagmatica/inguinalis

- oudere werknemer

ll. Optisch

- gekonigeerde verte-visus voor het beste oog < 0,8 maar > 0,4

- leesvisus voor beide ogen < 0.8

12, Lawaai

- perceptiedootheid van: 20 dB bij 2000 Hz, en 40 dB bij 4000 Hz (gekorrigeerd

voor leef,tijd)
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14. Stof en dampen

- lichte longfunktiestoomis

- CARA anamnese

15. Huidprikkelende stoffen

- overgevoeligheid voor huidprikkelende stoffen

- huidpathologie die verergerd kan worden door aanraking met huidprikkelende

stoffen

16. Ladders en steigers

- bewustzijnsstoomissen

- diabetes nret insuline-eebruik

- epilepsie. indien niet 2 jaar aanvalsvrij

- syndroonr van Meniére

- orthopaedische af wijkingen onderste ledematen

- hoogtevrees

- gekonigeerde verte-visus beide ogen < 0.4

22. Kleuren zien

- HRR: nreer dan 9 fouten

2.5 STEIGERBOUWER

I staanl i1 de gebruikte literatuur wordt niet precies aangegeven hoeveel de stei-

g..uou$Éf loopt of staat. In het professiogram wordt aangegeven "Weinig ruimte

voor beweging. veelal werk staande op trappen. ladders of kleine platformen.". In

onderling ovcrleg is het belastin_eniveau op 2 vastgesteld.

2 lopen: zie element 1; het belastingniveau is op 2 vastgesteld.
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3 trappen looen: er worden ladders en steigers beklommen. geen traDDen: niveau 4 (<

1x per uur).

4 zittend: er wordt geen zittend werk verricht (niveau 3).

5 met voetpedalen/schakelaars: er wordt geen werk verricht dat het bedienen van

voetpedalen en schakelaars inhoudt (niveau 4).

6 met armbelastins:

- er moet veel met de armen gewerkt worden. Uit survey en werkplekonderzoek

6UNt) blukt dat het vertikaal plaatsen van steigerpijpen op grote hoogte (opsteken)

door de onhandelbaarheid van het nrateriaal, de armen en schouders fors belast.

Daamaast wordt veel geklommen en geklauterd.

- stei_eerbouwers hebben lrequent schouderklachten.

- de SAOB geett een zwaÍe belasting van het houdings- en bewegingsapparaat aan.

- een indeling op niveau I lijkt gerechtvaardigd.

7 fiin handenwerk: een -qoede 
grijpfunctie van de handen is vereist. Aangezien bU dit

element echter de frjne handvaardigheid centraal staat. is toch voor niveau a (fijn

handenwerk alwezig) gekozen.

8 met lichameliike belastine:

- er is sprake is van een grote lichamelijke belasting: bij nagenoeg alle werk-

zaanrheden is er sprake van zwaÍe dynamische belasting waarbij de klimaatom-

standigheden de belasting nog eens vergroten (het survey geeft aan: "Steigerbouwers

dienen bestand te zijn tegen zwaar lichamelijk werk; hart en longen dienen aan forse

inspanning onderworpen te kunnen worden.")

- de SAOB geeft een zware dl,namisch ener-qetische en een middelzware statisch

energetische bclasting aan.

I Er is een rapport in voorbereiding over de arbeidsbelasting van het beroep van de
steigerbouwer. Het is gebaseerd op een werkplekonderzoek uitgevoerd bij 6 steiger-
bouwers (waarvan vier in de bouw) door de Afdeling Fysiologie (KUN) en een
vragenlijstonderzoek onder 100 steigerbouwers (waarvan 85 werkzaam in de
industrie) door de afdelin_s Klinische en Gezondheids-Psychologie (RUU).
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- 75Vo van de steigerbouwers ervaart het werk als vaak tot zeer vaak als lichamelijk

belastend (onderzoek RUU') en uit werkplekonderzoek (KUN) blijkt dat het werk

fysiologisch zwaar is.

- er is gekozen voor niveau l: zwaar lichanrelijk werk.

9 in sebogen houdine:

- het survey geeft aan dat er vaak in gebogen, getordeerde houding gewerkt wordt.

- observaties op de werkplek laten zien dat de ru-q van steigerbouwers fors belast

wordt door het werken in een gebogen houding (onderzoek KUN).

- 577o van de steigerbouwers heeft last van rugklachten (onderzoek RUU).

- in onderling overleg is gekozen voor niveau 2 (vaak in gebogen houding werken).

10 tillen:

- in het beroepssurvey wordt aangegeven dat de steigerbouwer vaak zelf zijn

materialen moet verplaatsen. Met foto's wordt duidelijk gemaakt dat lengte en

gewicht slechts een globale indruk geven van de belasting: de steigerbouwer mo€t

een grote kracht leveren om de steigerplanken op hun plaats te leggen

- 67Vo van de steigerbouwers gceft aan vaak met (te) zwaÍe materialen te moeten

werken: meestal gebeurt het verplaatsen van materiaal handmatig (88Vo) (onderzoek

RUU). Observaties op de werkplek laten zien dat "de rug van steigerbouwers fors

belast wordt door het werken in een gebogen houding in combinatie met het hanteren

van zwaar materiaal" (onderzoek KUN).

- gezien de moeilijke posities van waaruit de steigerbouwer met naterialen moet

manoeuvreren. is besloten belastingniveau I aan te houden.

I I optisch: objecten van 5 mm moeten kunnen onderscheiden worden

(professiogram): dit komt overeen met niveau 3.

l2 in lawaai:

- van de steigerbouwer is geen Lex.8h bekend.

- in het beroepssurvey wordt aangegeven dat het geluidsniveau van bronnen in de

omgeving v:rn veel steigerbouwprojecten te hoog is omdat de steiger bijna altijd op

een plaats met veel omgevingslawaai wordt gebouwd ("het geluidsniveau kan gemid-
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deld 85 dB en meer zijn") . Geluidspieken ontstaan bij het laten vallen van steigerpij-

pen van de platfomrs en van het hard aanslaan van dc spieën.

- het vragenliistonderzoek van de RUU taat zien dat lawaaioverlast aíhankelijk is van

de werkplek ivooral steigerbouwers in de industrie hebben vaak last van lawaai).

- door de SAOB wordt middelzware lawaaibelasting aangegeven.

- op grond van deze -qegevens is in onderling overleg besloten een indeling op niveau

2 (80 - 90 dB) aan te houden.

13 in temperatuurverschillen: er wordt alleen buiten gewerkt (niveau 4).

14 in stof en dampen:

- in het survey wordt aangegeven dat er vooral bij werken in de industrie sprake is

blootstelling aan stof erVof dampen. Werknemers in de industrie geven zelf ook

hinder van stof aan (onderzoek RUU).

- niveau 2. blootstellin_s onder l\,ÍAC-waarde. is aangehouden.

l5 met huidprikkelencle stoffen:

- alleen in de industrie wordt blootstelling aan huidprikkelend stoffen aangegeven

(zie ook element 14).

- niveau 2. blootstelling binnen veili,eheidsgrenzen is aangehouden.

l6 op ladclers en steieers: er wordt op ladders en steigers -eewerkt 
(niveau 2).

l7 bii hoouspanninqsovens. etc: er wordt niet bij hoogspanningsovens of draaiende

machines gcwerkt (niveau 4).

l8 in wamrte: er is geen sprake van "hiltewerk" (niveau 4; zie straatnraker).

19 in koucle: er wordt niet continu in een koude omgevin-e gewerkt (niveau 4: zie

ook straatmaker).

20 in vochtige omeevine: er wordt niet met natte produkten of met veel water

gewerkt (niveau 4).

21 fiin ootisch: ob.iecten -sroter dan 5 mm moeten kunnen worden onderscheiden (zie

ook element Il) (niveau 4).

22 met kleuren: er is -qeen kleurenonderscheid vereist (niveau 4: geen kleurenwaar-

neming nodig).

23 auditief: er worden geen spcciale eisen aan het gehoor gesteld (niveau 2).
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24 in rrloeeen: er is _qeen sprake van ploegendienst (niveau 4).

25 met piekbelastine: in het survey wordt opgemerkt dat er regelmatig onder druk

gewerkt moet wordeu bij reparatiewerkzaamheden zijn vaak steigers nodig die snel

moeten staan en die snel weer moeten worden afgebroken. Er is gekozen voor een

indeling op niveau 3 (incidenteel piekbelasting).

26 buiten:

- steigerbouwers hebben veel hinder van de weersomstandigheden: regen maakt

steigerplanken circa ZOVo zwaarder, terwijl natte, gladde steigerpijpen moeilijker te

hanteren zijn. Vorst maakt de ondergrond glad en wind maakt manoeuvreÍEn met het

materiaal moeiliik.

- ook in het onderzoek van de RUU komt naar voren dat steigerbouwers veel last

van kou en vocht hebben (resp. 35?o en 4l7o van de steigerbouwers geeft hinder

aan).

- de SAOB geeít een zwaÍe klimaatbelasting aan.

- gekozen is voor een indeling op niveau I (zware klirnaatbelasting).

27 klimmen: -Eekozen is voor niveau I (meer dan 10 keer per uur klimmen).

28 tarief: het survey geeft geen tarietwerk aan. Er is daarom gekozen voor niveau 2

(geen of weinig tarietwerk).

IIIT DE BELASTINGGRAFIEK VOORTVLOEIENDE EISEN/ONGEWENSTE

BEPERKINGEN

Eisen (in verband met belastinsen op niveau l)

6. Armbelasting

- zeeÍ goede conditie bovenste ledematen. nek, schouders en rug

8. Lichamelijke belasting

- geen gezondheidsklachten

- goed ontwikkeld spierstelsel

- goede konditie
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- maximuur leefiiicl 45 jaar

10. Tillen

- geen rug of heupklachten in de anamnese

- soepele rugspierontwikkeling

- soepele wervelkolom zonder abnormale kyfose/scoliose

- geen afwijkin_een aan de onderste of bovenste ledematen

- geen afwijkingen tractus circulatorius/respiratorius

Ongewenste beoerkinsen

l. staan

- matige klachten bij staan. zonder duidelijke afwijkingen

- geringe varicosis zonder klachten

- matige adipositas

- gerin_ee rugalwijkingcn zondcr duidelijke klachten

- oudere werknemer

2. Lopend

- lichtere oíhopedische of neurologische stoomissen onderste ledematen

- emstige visusafwijkingcn

- lichtere circulatoire ol' rcspiratoire stoomissen

- oudere werknemer

9. Gebogen houding

- niet-emstige recidiverende klachten van ru-s of heupen

- matige afwijkingcn in vomr en beweeglukheid van de wervelkolom of heupen

- oudere werknenrer

10. tillen

- hemia diafragrnatica/inguinalis
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12. Lawaai

- perceptiedootheid van: 20 dB bij 2000 Hz, en 40 dB bij 4000 Hz (gekorrigeerd

voor leeftijd)

14. Stof en dampen

- lichte longt'unktiestoomis

- CARA anamnese

15. Huidprikkelende stoffen

- overgevoeli-eheid voo r hu idpri kkelende sto ffen

16. Laclders en steigers

- bewustz[jnsstoomissen

- diabetes met insulinegebruik

- epilepsie. indien niet 2 jaar aanvalsvrij

- syndroom van Meniére

- orthopaedische afwijkingen onderste ledematen

- hooglevrees

- gekonigeerde verte-visus beide ogen < 03

25. Piekbelastingen

- epilepsie, indien geen 2 jaar aanvalsvrij

- emstige angina pectoris

- em§tige neurose

- werknenrers met verkorte werktijd op medische gronden
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2.6 STRAATMAKBR

1 staan:

- in de bestudeerde literatuur worden geen percentages voor de verschillende

werkzaamheden van de -remiddelde straatmaker gegeven: wel blijkt dat de straat-

maker over het algemeen weinig neventaken heeft (zo blijkt uit een enquëte onder

1100 straatmakers dat opperen door straatmakers slechts zelden gebeurt). In onderling

overleg is dan ook gekozen voor niveau 3 (minder dan l0 minuten achtereen en

minder dan I uur per da-e: hierbij is van de knielende straatmaker uitgegaan: voor de

staand werkende straatmaker geldt niveau 2 (vergelijkbaar met de metselaar).

2lopen: zic element l: gekozen is voor niveau 3 (rninder dan 30 minuten achtereen

en minder dan 3 uur per dag).

3 trap lopend: hii loopt _scen trappen (niveau 4).

4 zittend: er wordt gcen zittend wcrk verricht (niveau 3: zittend werk minder dan 30

nrin. achtereen en minder dan 5 uur per dag: dit geldt ook voor de zittend werkend

straatmaker (deze werkt weliswaar zittend. maar in de definitie wordt gesproken over

"arbeid waarbij men zit op een stoel": het gaat bij dit element waarschijniijk om

echte kantoorbanen).

5 met voetschakelaars/pedalen: er wordt geen werk verricht dat het bedienen van

voetpedalen en schakelaars inhoudt (niveau 4).

6 amrbelastine:

- 40?o van de straatmakers heeli weleens klachten of ziekten aan de polsen en 4Vo

klachtcn aan dc armen/ellebogen gehad. waarvan zij vemroedden, dat deze door het

werk veroorzaakt werden:

- per dag maakt de straa[rraker 60 tot 80 m2 straat. Per dag worden gemiddeld 4700

stenen (ca. 2.8 kg) verwerkt. zodat in totaal 13.000 kg per dag wordt omgezet. Niet

zozeeÍ het te tillen ,eewicht. maar de frcquentie van tillen bepaald bij het leggen van

stenen de armbelasting.

- bij het verwerken van trottoirbanden (50 tot 100 kg). kolken (70 tot 200 kg) en

inritblokken (circa 145 k_s) speelt vooral het _eewicht een rol.
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- gezien het Í'eit dat de straaulaker de amren frequent moet gebruiken en regelmatig

met zware materialen werkt is een indeling op niveau I (zware armbelasting)

gerechtvaardigd.

7 fiin handenwerk: de definitie van Íijn handenwerk is: "arbeid waarbij nauwkeurige

bewegingen met een of beide handen venicht moeten worden". Bij de straatmaker

worden de handen alleen als "grijporganen" gebruikt: een indeling op niveau a (fijn

handenwerk afwezig) lijkt dan ook van toepassing.

8 met lichameliike belastins: zowel statische als dynamische arbeid zijn bij de keuze

van het belastingniveau betrokken.

- SAOB: zware statische werkbelasting en middelzware dynamische werkbelasting.

- in het rapport van Koningsveld worden twee onderzoeken aangehaald waarin de

energetische werkbelasting van de straatmaker is onderzocht en het werk als "zwaaÍ"

en "matig zwaar" wordt aangenrerkt.

- in een onderzock naar de §siologische belasting bij negen straaÍmakers wordt

geconcludeerd dat cloor drie van de negen straatmakers de nomrhartslagfrequentie

overschreden wordt.

- gezien het tèit dat in vrijwel alle bronnen -eesproken wordt over een zware belasting

wordt. is een indeling op niveau I (zware arbeid) gerechtvaardigd.

9 in qebosen houdine: gezien de detinitie (arbeid waarbij de wervelkolom zonder

ondersteuning in meerdere of mindere mate in een andere dan nomrale stand

gehouden nroet worden) gaat het bij dit element onr de statische rugbelasting. Bij

element l0 (tillen) betretl het dynamische rugbelasting.

- gezien het tèit dat de straatmaker vrijwel constant met een gebogen rug werkt, is

een indeling op niveau I gerechtvaardigd (zeer vaak in gebogen houding). Dit komt

overeen ulet de niveau's/uitspraken van SAOB en professiogram BG-Bouw (hierbij

moet overigens worden opgemerkt. dat in een van de onderzoeken geconcludeerd

wordt dat de rueklachten bij straatmakers mogelijk eerder door het omgaan met

zware materialen. dan door het werken in gebogen houding veroorzaakt worden

(Koningsveld. 1983).

10 tillen:

t57



- er wordt frequent getild (zie ook element 6)l incidenteel worden zeeÍ zwaÍe

materialen getild: trottoirbanden (50 tot 100 kg). kolken (70 tor 200 kg) en inrit-

blokken (circa 145 kg).

- gezien de frequentie van tillen de zwaarte van de materialen. is in onderling overleg

is voor niveau 2 gekozen.

l1 optisch: in de prof'essiogrammen wordt bij elk beroep aangegeven hoe groot de

objecten zijn die minimaal moeten kunnen worden onderscheiden: een indeling op

niveau is eenvoudig. De straatmaker moet objecten van 5 mm kunnen onderscheiden:

dit komt overeen met niveau 3.

l2 in lawaai:

- TOVo van de straatnakers heefi last van verkeer en uitlaatgassen.

- de SAOB _eeelt veel lawaai aan.

- in het rapport van Passchier-Vemreer wordt voor een groot aantal beroepen in de

bouw het lawaaiexpositieniveau Lex,8h berekend (Lex,8h is het equivalente geluids-

niveau over een 8 urige werkdag). Deze waarden zijn -eebruikt om voor het bepalen

van het belastingniveau. Voor de straatmaker geldt: Lex,8h = 9l dB. Dat betekent een

indeling op niveau l.

l3 in tenrperatuurverschillen: er wordt alleen buiten gewerkt (niveau 4)

14 in stof en damDen: straatmakers zélf geven overlast door uitlaatgassen aan; tevens

wordt een middelzwaÍe belasting aan stof en dampen t.g.v. uitlaatgassen door de

SAOB beschreven. Aangezien beschemrende maatre_qelen niet noodzakelijk zijn. is in

onderling overleg gekozen voor niveau 2 (blootstelling onder MAC-waarde).

l5 met huidprikkelende stofl'en: alleen de SAOB constateert (frequente) blootstelling

aan huidprikkelende stoft'en nret de kanttekening, dat het hier gaat om "slijtage van

de huid". In onderling overleg is gekozen voor niveau 3.

16 oo ladders en steieers: er wordt niet op ladders of steigers gewerkt (niveau 4).

17 bii hoossoanninssovens.etc: er wordt niet bij hoogspanningsovens of draaiende

machines gewerkt (niveau 4).

18 in wamtte: uit de handleiding APA

temperatuur cn luchtvochti_qheid: niveau
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niveau 4 is "norn:aal werk. tcnzij buiten > 18 "C". Buitenwerk valt waarschijnlijk in

niveau 4.

19 in koude: omdat waarschijnlijk wordt gedoeld op continu werken in een koude

omgeving (b.v. vriescellen) is niveau 4 (temp. hoger dan +3oC) aan,qegeven.

20 in vochtiee omqevine: er wordt niet uret natte produkten of met veel water

gewerkt (niveau 4: geen vochtige orl-teving).

21 fiin oDtisch: niveau 4 (objecten _qroter dan 5 mm moeten kunnen worden onder-

scheiden: zie ook elenrent I l).

22 met kleuren: profèssiograrlr: geen kleurenonderscheid vereist (niveau 4: geen

kleurenwaamenring nodig).

23 auditief: er worden geen speciale eisen aan het gehoor gesteld (niveau 2).

24 in ploesen: er is geen sprake van ploegendienst (niveau 4).

25 met niekbelastins: bii dit element gaat het om "arbeid waarbij -sedurende meerde-

re dagen achterecn nreer dan nomrale lichamelijke of geestelijke inspanning gevraagd

wordt". Voor de straatmaker wordt piekbelasting nergens aangegeven; er is dan ook

voor niveau 4 (geen piekbelasting) gekozen.

26 buiten:

- straarnakers ondervinden veel hinder door de weersomstandigheden: twee derde

van de straaunakcrs geell aan last van vocht, regen en koude te hebben.

- een onderzoek naar de relatie tussen verzuim en weersomstandigheden laat zien dat

er een sterke correlatie is tussen de weersgesteldheid en het gemiddeld verzuim ten

-eevolge van aandoeningen van het bewegingsapparaat.

- de SAOB geeft een zwaÍe klintaatbelasting aan.

- gekozen is dan ook voor een indelin,e op niveau I (zware klimaatbelasting).

27 klimmen: aangezien de straatmaker niet op ladders en steigers werkt is voor

niveau 4 (klimmen afwezig) gckozen.

28 tarief:

- algemeen: in het survey wordt onder het kopje "werkorganisàtie" bij een aantal

beroepen aangegeven dat er sprake is van tarieÍwerk. De SAOB geeft een beoor-

deling van cle mentale belasting waaronder zowel werkdruk als werktempo vallen. De
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beroepsbeelden geven voor enkele beroepen aan dat er sprake is van tariefwerk.

Aangezien deze infomratie waarschijnlijk verouderd is (de beroepsbeelden zijn in de

jaren '69 - '75 samengesteld). is met de indeling in niveau geen rekening gehouden

met deze informatie.

- uit het rapport van Koningsveld blijkt tariefwerk bij straaunakers regelmatig voor te

komen (vooral gemeentewerkers blijken in tarief te werken).

- de SAOB geeft voor de straatmaker een zware belasting (met de opmerking

"tariefwerkers") aan. Opvallend is dat voor alle andere beroepen (op schilder na,

waarvoor geen beoordeling van de werkomstandigheden aanwezig is), een mid-

delzware belasting aangegeven wordt. Een indeling op niveau I is aangehouden.

IIIT DE BELASTINGGRAFIEK VOORTVLOEIENDE EISEN/ONGEWENSTE

BEPERKINGEN

Eisen (in verband met belastinsen oD niveau I )

6. Armbelasting

- zeer goede conditie bovenste ledematen, nek. schouders en rug

8. Lichamelijke belasting

- geen gezondheidsklachten

- goed ontwikkeld spierstelsel

- goede konditie

- maximum leeftijd 45 jaar

9. Gebogen houding

- geen rug of heupklachten in anamnese

- geen duizelingen

- soepele wervelkolom zonder abnormale kyfose of scoliose

- goede ru-espierontwikkeling
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Onggwenste beDerkinsen

l. Staan

- emstige klachten bij lang staan

- varicosis met klachten

- emstige adipositas

- afwijkingen aan rug of onderste ledematen

2. lopend

- emstige orÍhopedische of neurologische stoomissen onderste ledematen

- emstige circulatoire of respiratoire stoomissen

10. Tillen

- niet emstige recidiverende klachten rug, heupen of ledematen

- lichte afwijkingen mg. heupen of ledenral.en

- lichtere stoomissen tract. qircul. of respir.

- hemia diafragmatica/inguinalis

- oudere werknenrer

11. Optisch

- gekorrigeerde verte-visus < 0.4

12. Lawaai

- perceptiedoolheid van: 20 dB bU 2000 Hz. en 40 dB bij 4000 Hz (gekorrigeerd

voor leeftijd)

14. Stof en dampen

- lichte longfunktiestoomis

- CARA anamnese
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15. Huidprikkelende stoffen

- overgevoeli gheid voor huidprikkelende stoffen
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2.7 Literatuur voor het vaststellen van de belastingsgrafieken

In deze paragraaf worden de referenties vermeldt die gebruiktzijn voor het vaststellen

van de belastingsniveau's voor elk van de 5 beroepen. De met een * aangegeven

literatuur is het meest gebruikt.

Tinmrcrnmtt

- BG-Bouw. Professiogram kode 108: Timmerman (onderhouds).

- DGA. Beroepsbeelden. De timmemran. 197l-1975.

- Duivenbooden, J.C. van. Gryglicki. J. & S.J. Veenstra. Oriënterend onderzoek naar

de gezondheidsrisico's bij het in situ verwerken van PUR-schuinr in de bouw.

Arbouw. Amsterdam. 1987.

- Hildebrandt. V.H.. Piena, F.L.. Platenburg-Gis, F.A. &

M.M. van der Klaauw. Gezondheidsonderzoek bij stukadoors. NIPG/TNO.

Leiden, 1985

- Meijers. J.M.. Nijhuis. F.J.N.. Rijssen-Moll. M. van, Bome, P. van de &

Tj. de Boorder. Bedrijfsgezondheidszorg voor de bouwnijverheid in Nederland. Ge-

zondheidsrisico's, structuur en inhoud. Ondezoek in opdracht van het Directoraat-

Generaal van de Arbeid door de Rijksuniversiteit Limburg. DGA. 1988.

- Passchier-Vemreer. W.. van Hof, W. & A.J.M. Rövekamp. Het gehoor van

werknemers in cle bouwnijverheid. NIPG/TNO. Leiden. 1991.

- SAOB. Ovezicht zwaarte arbeidsomstandigheden. Bijlage 5 bij de notitie

"Vrouwen in de bouw. Beschriiving van mogelijk relevante beroepen." Ede. 1989.

* Werkgroep de timmennan in onderhoud, renovatie en restauratie. Beroepen in de

bouw. De timmerman in onderhoud. renovatie en restauratie. BG-Bouw.

Anrsterdam, 1985.

Merselaor
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- Arbouw. De belasting van de metselaar. Invloed van het verhoogd plaatsen van

speciekuip en stenentas en de invloed van het metseltempo op de fysiologische,

biochemische en eryaren belastin_e. 1988.

- BG-Bouw. Professio_eram kode 90 (Metselaar I).

- BG-Bouw. Beweging en belasting van de nretselaar. Resultaten van een studie naar

de houding en beweging van een metselaar en het werken met metselblokken. 1978.

* BG-Bouu'. Beroepen in de bouw. De metselaar in de nieuwbouw. Amsterdam,

r986.

- DGA. Beroepsbeelden. De metselaar. 1972-1975.

- Hendriks. H.P.J.. Pool. M.J. & G.C. van Rijn. Rugsparend metselen. Een ergo-

nomisch werkplek - ontwerp en een onderzoek naar de effecten ervan. 1982.

- Meijers. J.M.. Nijhuis. F.J.N., Rijssen-Moll, M. van. Bome, P. van de &

Tj. de Boorder. Bedrijfsgezondhcidszorg voor de bouwnijverheid in Nederland. Ge-

zondheidsrisico's. structuur en inhoud. Onderzoek in opdracht van het Directoraat-

Generaal van de Arbeid door de Rijksuniversiteit Limburg. DGA. 1988.

- Passchier-Vemrcer. W.. van Hof. W. & A.J.M. Rövekanrp. Het gehoor van

werknenrers in dc bouwnijverheid. NIPCIINO, Leiden. 1991.

- SAOB. Overzicht zwaarte arbeidsomstandigheden. Bijlage 5 bij de notitie

"Vrouwen in de bouw. Beschrijving van mogelijk relevante beroepen." Ede, 1989.

- Verstraten. P.F.J.D.. Beekntan. I.A. & R.A. Brinkhorst. De fysiologische belasting

en belastbaarheid van metselaars in de bouwnijverlreid. Arbouw, Amsterdam, 1987.

Schilder'

* BG-Bouw. Prot'essiogram kode 50: Schilder II.

- DGA. Beroepsbeelden. Dc schilder. 1969-1975.

- Duivenbooden, J.C. van. Cezondheidsrisico's van schilders in de bouwnijverheid.

Verslag van een 5-tal schildersonderzoeken. uitgevoerd in het kader van de BG-

Bouw. BG-Bouw. Amsterdam, 1984.

- Landelijk Dienswerlenend Centrum. Beroepsminiaturen: de huisschilder.

Den Haag.
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- Meijers. J.M.. Nijhuis. F.J.N.. Rijssen-Moll. M. van. Bome. P. van de &

Tj. de Boorder. Bedrijfsgezondheidszorg voor de bouwnijverheid in Nederland. Ge-

zondheidsrisico's. structuur en inhoud. Onderzoek in opdracht van het Directoraat-

Generaal van de Arbeid door de Riiksuniversiteit Limburg. DGA' 1988.

- Passchier-Vermeer, W.. van Hof, W. & A.J.M. Rövekamp. Het gehoor van

werknemers in de bouwnijverheid. NIPG/TNO, Leiden. 1991.

- Vliet, C. van. Organic solvent exposure and neuropsychiatric disorders.

Maastricht 1989.

Steigerbouu,e r

- BG-Bouw. Prof'essiogram. Kode 44 en 93 (Monteur stalen steiger II en monteur

stalen steiger I).

- Meijers, J.M.. Nijhuis. F.J.N.. Rijssen-Moll. M. van, Bome. P. van de &

Tj. de Boorder. Bedrijfsgezondheidszor-s voor de bouwnijverheid in Nederland. Ge-

zondheidsrisico's, structuur cn inhoud. Onderzoek in opdracht van hct Directoraat-

Generaal van <le Arbei<t door de Rijksuniversiteit Limburg. DGA' 1988.

- SAOB. Ovezicht zwaarte arbeidsontstandigheden. Bijlage 5 bij de notitie

"Vrouwen in de bouw. Beschrijving van mogelijk relevante beroepen." Ede, 1989.

* Werkgroep <je steigerbouwer. Beroepen in de bouw. De steigerbouwer. Een

beschrijvin_e van arbeid en arbeidsomstandi-eheden. Stichting Arbouw, Anrsterdam,

lggT'.

Staomruket'

- Anonymus. Ergonomisch onclerzoek van de straatmaker. Resultaten van een studie

naar de gekniclde-. cle zittende en de gebukte houding van de straatmaker. BG-Bouw

Amsterdam. 1980.

I In het survey is een validiteits<liagram weergegeven gebaseerd op de normen

beschreven in cle handlei<ting Medische Arbeidsgrafiek van Philips uit 1981 (4e

editie). Aangezien de graliek op een andere indeling in niveaus gebaseerd is. zijn de

belastingnivo's niet over-senomen.
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- BG-Bouw. Profèssiogram. Kode 120 (straatnraker I).

- Huppes. G. & K.J. Poll. Mogelijkheden voor arbeidsplaatsveöetering in het

straatmaken. Inventarisatie van hulpmiddelen en ontwikkelingen. BG-Bouw, Amster-

dam. 1985.

- DGA. Beroepsbeelden. De straatmaker. 1967-1975.

* Koningsveld. E.A.P. werk en werkomstandigheden van de straatmaker.

Deel l: Inventarisatie. BG-Bouw, Amsterdam lg82.
* Konin,esveld. E.A.P. werk en werkomstandigheden van de straatmaker.

Deel 2: werkhoudingen. BG-Bouw, Anrsterdam lg83.
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ONDERBOUWING AANDACHTSPUNTEN

Voor alle beroepen is een lijst met meer algemene medische aandachtspunten

samengesteld die als leidraad bij het intrede-onderzoek kan gelden. Daarvoor is

enerzij{s aangesloten bii de systematiek die ook in de richtlijnen RBB en het

prof'essiogram van de BG-Bouw gebruikt wordt, nl. per tractus een opsomming van

aandoeningen.

Gezien het Í'eit dat de keuringseisen van de BG-Bouw op een aantal punten verou-

derd overkomen (bijvoorbeeld: "een echte leptosome bouw (...) is een contra-indicatie

voor zware arbeid"). en slechts een beperkt aantal tracti omvat. is de lijst voor zover

relevant aangevuld vanuit de literatuur.

Voor alle beroepcn is een standaardlijst samengesteld. waarop belangrijke aan-

doenin_qen clie bii elk beroep de aandacht zullen vragen. worden vemreld. Er is

hierbij vanuit gegaan dat aandoeningen van het bewegingsapparaat voor alle be-

roepen in de bouw van belang zijn. Omdat zwaar tillen bij alle beroepen in meer of

nrinder mate voorkomt. zijn hemia diafra,crnaticy'inguinalis eveneens als aan-

dachtspunten voor alle beroepcn in de lijst opgenomen.

Op grond van de spccificke belastingen bij de verschillende beroepen zijn aan de

standaardlijst aandocningen toe-qevoe,sd. Het gaat hierbij om de volgende belastingen:

- het werken op trappen en ladders: duizetigheid/evenwichtsstoomissen. (ortho-

statische) hypotensie, geneesmiddelengebruik. Deze aandoeningen zijn aan de lijst

toegevoegd bij alle beroepen waarbij op ladders en/of steigers gewerkt wordt

- stotTchemische stollèn: chronische rhinitus/sinusitus. Bil regelmati-ee blootstelling

aan stof/chemische stoftèn zijn deze aandoeningen in de lijst opgenomen (straat-

nraker. steigerbouwcr, schilder en tinrmerman: zie ook element l4 belasting-erafiek)

- kruipen:bursitus pracpatellaris. Van toepassing bij de knielend werkende straatrna-

ker.

- bij metselaar en schilder wordt in de proÍèssiogrammen (keuringseisen) van de BG-

Bouw. expositie aan chemische en petrochen,ische stoffen aangegeven ("Alle ec-

zemateuze aancloeningen zijn gecontraindiceerd. Alle bestaande kontaktdemratiden,
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allergische aandoeningen en gevallcn van beroepseczeem vomlen een reden tot

afwijzing evenals acne en folliculitis aan onderann. romp, nates en bovenbenen.").

Acne, folliculitis aan onderarm, romp. nates en bovenbenen zijn als aandachtspunten

aan de lijst toe_eevoegd.

- bij de schilder wordt ook koude expositie ("Aandoeningen als M. Biirger, M.

Raynaud. arteriosclerosis obliterans. acrocyanosis, pemiones en livédo kunnen

daarom een contra-indicatie voor goedkeuring zUn"), expositie aan zonnestraling ("de

mogelijkheid van ovemlatige zonnestraling in de zomer levert een ongeschiktheid op

voor kandidaten met uit-sebreide vitiligo, zon en lichtdermatosen"). en expositie aan

vocht/water ("Alle eczemateuze aandoeningen zijn dan een contra-indicatie")

aangegeven. M. Btir-eer. M. Raynaud. arteriosclerosis obliterans. acrocyanosis,

pemiones, livédo alsmede vitiligo. zon- en licht demratosen zijn aan de lijst toege-

voegd.

- visus cn gehoor: op grond van de eisen die in de keuringseisen BG-Bouw aan visus

en gehoor gestcld worden, is aange,uevcn in welke nlate gehoor/visus-

stoomissen van belang zijn voor de betreff'ende functie.
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BIJLAGE 5

BETROUWBAARHEID VAN DE OORDELEN OVER DE AANWEZIGHEID

VAN FUNCTIE.RELEVANTE MEDISCHE BEPERKINGEN
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BETROUWBAARHEID VAN DE OORDELEN OVER DE AANWEZIGHEID

VAN FUNCTIE.RELEVANTE MEDISCHE BEPERKINGEN

Om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid waamlee de aanwezigheid van "misÍ'its"

wordt vastgesteld. zijn tijdens twee bijeenkomsten van de begeleidingscommissie in

totaal l7 (vooraf niet bekend gemaakte) casus voorgelegd aan de bedrijfsartsen. Deze

casus zijn ontleend aan de registratiefornrulieren die in verloop van de praktijkproef

bij het NIPG zijn binnengekomen. De selectiecriteria waren: er nroest wat "te

beleven" zijn. van alle bedrijfsartsen dienden casus opgenomen te worden. Dit laatste

maakt een intra-bedrijfsarts vergelijking mogelijk.

Uiteindelijk zijn de volgende gevallen voorgelegd:

5 Tinmterlicdatr

Geconstatecr<'l:

I Lichte lumbaal scoliose

2 Matige spierontwikkcling

3 HNP (anamnestisch)

4 CARA en Hyperventilatie

5 Licht eczeem aan de handen (geen klachten tudens stage

in de opleiding)

4 Metselaat's

Geconstateerd:

6 Kyfo-/scoliose en fiequente rugklachten

7 CARA

8 Constitutioneel eczeem

9 Overgewicht (20 kilo)
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4 Schílders

Geconstateerd:

l0 Allergische klachten bij bitumen-vert

l l Lumbago

l2 Geringe scoliose (-eeen klachten)

l3 Epilepsie (grand mal). 3 jaar aanvalsvrij

2 Steigerbouwers

Geconstateerd:

14 Beenlengte-verschil 1 cm., en functionele lumbaal scoliose met normale

beweeglijkheid

15 Stijve, stramme jongeman met administratieve loopbaan

2 Staamtakers

Geconstateerd:

16 Kruisbandlaesie

17 Tendinitisrechter-pols
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