
U DDE
f tL

Gezondheid en
welbevinden bii het werken
met beeldschermen
7. Verslag van een vooronderzoek

i s J r:r-f r," : DË/*É" &. 
'

Jó e + /*r=*

door
P. Padmos*
F.Énffi
J.J. Vos*
E.C. de Vries'de Mol*

Koördinatie: Bureau Humanisering van Arbeid TNO

Een onderzoek in opdracht van het ministerie van socialezaken en werkgelegenheid'

ói*.tóiàJÈeneraal van de Arbeid, verricht door
-. 

tnstituut voor Zintuigfysiologie TNO.
** Nederlands lnstituui íóor pï"er"ntieve Gezondheidszorg TNO

q ls/st



ttLumb'L sedendo,

ocuLi spectando doLenttl
Plautus (251-184 V. Cht:. )
Comedie: Menaec4mí BB2

'|tVan zztten komen rugklachten,
Dan staren pijn aan de ogen,,.



r

Padmos, P., F.D. Pot, J.J. Vos, E.C. de Vries-de MoI.

GEZONDHEID EN VTELBEVINDEN BIJ HET V'IERKEN MET BEELDSCHERT{EN

f. Verslag van een vooronderzoek.

NIPG/LZF / /rNO, Leiden, 1984.

Opdracht: Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Ministerie van
Social-e Zaken en tíerkgelegenheid.

Koördinatie:
Ir C.K. Pasmooij, Bureau Humanisering van Arbeid

TNO
Opstellers:

Dr. P. Padmos IZF-TNO
Drs. F.D. Pot Nfpc-TNO
Dr. J.J. VoS fzE-TNo
Dr. E.C. de Vries-de Mol IZF-TNO

Typograf ische verzorging :

J.E. Smit NIPG-TNO

BegeleidingskoÍuÍlissie :
C.M. Voermans-Neleman, arts DGA - tledische Afdeling
Ir. M.A.P. Verwijmeren DGA - Sektor Fysische

Arbeidsomstandigheden
Ir. P. Voskamp DGA * Hoofdafdeling Sociaal

Bedrij fsbeleid

Adressen:
Directoraat Generaal van de Arbeid, Balen van Andelplein 2,
2273 KH Voorburg, tel. 070-694001
Bureau Humanisering van Arbeid TNO, wassenaarseweg 56,
2333 AI. Leiden, tel. O7t-77O44t
Nederlands fnstituut voor praeventieve cezondheidszorg TNO,
Wassenaarsèb/eg 56, 2333 AL Leiden, tel. 07L-L70441
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO, Kampweg 5,
3769 DE Soesterberg, teI. 03463-1-4444

SAMENVATTING

1. Vraagstelling vooronderzoek

Aan deze voorstudie lagen de volgende vragen ten grondslag:
1. Welke zijn de verschillende toepassingsgebieden van

beeldschermen?
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welkeschattingkangemaaktwordenvandeonvangdaarvanen
van de te venf,achten ontwikkeling?

2. Welke knelpunten zijn er in de verschillende toepassingsgebie-

den, zoals die door de betrokken instanties (werkgevers, werk-

nemers) worden ervaren?

3. VIelke basisgegevens van de beeldschermwerkers (bijvoorbeeld

leeftijdsverdeling) kunnen worden verstrekt?

4. Welke konklusies kunnen op basis van een kritische analyse van

de thans beschikbare pubtikaties worden getrokken over schade-

lijke effekten en klachten in de arbeidssituaties?

5.watkanopbasishiervanwordengekonkludeerdmetbetrekking
tot de noodzaak van verder onderzoek op dit terrein?

6.watvoorregelingenenvoorschriftenmetbetrekkingtotbeeld-
schermgebruik zijn momenteel in binnen- en buitenland in ge-

bruik en wat zijn de praktische ervaringen hiermee? Het gaat

hierbijzovrelomoverheidsvoorschriftenalsafsprakentussen
werkgevers en werknemers (CAO-regelingen) alsmede om prak-

tischeregelingenzoalsdiebinnenbedríjveneninstellíngen
worden toegePast.

Bij het opstellen van dit raPPort is gebruik gemaakt van onderzoek naar

beeldschernwerk in binnen- en buitenland dat voor 1 maart 1984 werd ge-

publiceerd. Daarnaast zijn uit binnen- en buitenland opvattingen en aan-

bevelingen verzameld van deskundigen, overheden, werkgevers- en werkne-

mersorganisaties, fabrikanten en gebruikersondernemingen'

ToeDassing van beeldschermen

Beeldschermposten van het type met een kathodestraalbuis worden als

schakel tussen mens en gegevensverwerkend systeem gebruikt in een groot

aantal verschill"ende funkties zoals Èypiste, PrograÍuneur, bewaker,

fotozetter, verzekeringsdeskundige, procesbestuurder enz. Beeldschermen

komen voor in alle soorten ondernemingen en instellingen'

Het aantal beeldschermen (geschat op 100.000 in 1980) zal naar ver-

wachting toènemen tot 500.000 à 7OO.0O0 in 1990'

van alle beeldschermwerkers is ongeveer tweederde jonger dan 34 jaar.

Vrouwen zijn sterk oververtegenwoordigd in de weinig kwalifikatie

2.
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eisende taaktypen en zeer sterk ondervertegem^roordigil in de meer en hoge

kwalifikatie vragende funkties.
Ten behoeve van het onderzoek is een typologie van beeldschermtaken 9e-

maakt, waarin wat de aard van de te verwerken informatie betreft een

onderscheid is gemaakt naar tekst- en gegevensverwerking en wat de

komplexiteit van de taken betreft naar invoer-/uitvoertaken, bewerkings-

taken en ontwikkelingstaken. In onderstaande tabel staan daarvan

voorbeelden.

3. Mogelijke risikofaktoren

In de literatuur over beeldschernrwerk en in de pers worden een aantal

risicofaktoren genoemd. rn het vooronderzoek is nagegaan welke van de

genoemde faktoren gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en het

welbevinden van beeldschermwerkers. Hiertoe zíin de in de

onderzoeksliteratuur vermelde toestanden getoetst aan aanbevelingen,

richtlijnen of ervaringsregels.

etraling
Al het onderzoek wijst in de richting dat van stralingsgevaar geen

sprake is. Voor het gehele gebied van elektromagnetische straling kan

srorden vastgesteld dat de van beeldschermapparatuur afkomstige bloot-

stellingen onder de aanvaardbaar geachte doses vallen.

geLuíd en ult"ageluid
De gemeten lawaainiveaus liggen ver

waarboven gehoorschade kan ontstaan.

aanvaardbaarheid -

onder algemeen erkende niveaus

De hinder bepaalt daarom de

komplexiteit taken

aard informatie invoer/uitvoer bewerking ontwikkeling

tekst
gegevens

typiste
datatypiste

fotozetter
adm. werk

procesbewaking

redaktiev/erk

programmeren
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binnenklímaat

Temperatuur, vochtigheid, tocht en luchtverontreiniging (stof, ionen,
dampen, mikro-organisrnen, geuren) worden niet specifiek bepaald door de

beeldschermapparatuur. wel moet bij grootschalige toepassing van oudere

typen beeldschermapparaten en eventueel aanwezige andere automatise-
ringsapparatuur, extra aandacht aan het binnenklimaat worden besteed, in
verband met warmte-afgifÈe van deze apparaten.

ínrichting oan de uerkplek

Onvoldoende aandacht voor de inrichting van de werkplek (bijvoorbeeld

slechte presentatie van gegevens op het scherm of koncept, niet-aange-
paste verlichting of meubilering), vee1al in kombinatie met plaatsgebon-

denheid en een gefixeerde werkhouding, kan het optreden van gezondheids-

klachten (bewegingsapparaat, hoofdpijn, ogen) bevorderen. ïn de praktijk
wordt zeer vaak gezondigd tegen ergonomische regels voor de werkplekin-
richting en ook zijn veel beeldschermapparaten in ergonomisch opzicht
verre van ideaal.

mens -machine ínt erakti e

Onvoldoende aanpassing van de apparatuur en de programmatuur aan de ei-
genschappen van de mens kan, behalve tot vertragingen en fouten in de

taakuitvoering, tot psychische spanningen bij ile gebruiker leiden. Tot

nu toe bestaat er vrijwel geen gedokumenteerd onderzoek naar dit soort
effekten op het welbevinden van de beeldschermwerkers.

funktie-inhoud
De ontwikkeling van de funktie-inhoud bij invoering van beeldschermen

komt overeen met de ontwÍkkeling van arbej-dstaken in het algemeen: er is
sprake van een zekere polarisatie. Een klein aantal funkties wordt

ruimer en rijker en voor een groter aantal geldt dat er minder een

beroep wordt gedaan op de kapaciteiten en vaardigheden van de mensen.

De diskrepanties tussen de eisen die het werk aan de mensen stelt ener-

zijds en de kapaciteiten en wensen van de \^/erknemers anderzijds kunnen

bijdragen aan onvrede, spanning en gezondheidsklachten. Onderzoek naar

deze diskrepanties ontbreekt tot nu toe evenwel. Ook het onderzoek naar

de relatie tussen werklast en klachten is nog mager omdat het moeilijk
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is de hoeveelheld en komplexiteit van de te verwerken informatie
meten.

arbeídsuoovuaarden

Bij intensief en eenzijdig beeldschermwerk kunnen aangepaste werk- en

rusttj-jden bijdragen tot vermindering van klachten.
Onvrede, spanning en mogelijk ook gezondheidsklachten kunnen samenhangen

met (de vrees voor) personele onderbezetting, loondaling door funktie-
groepverlaging, prestatiebeloning, geringe promotiekansen en elektro-
nische prestatie-kontrole.

4. Klachten en roblemen

De aard van de klachten van beeldschermwerkers verschilt over het alge-
meen niet van die bij vergelijkbare niet-beeldschermwerkers. We1 is de

klachtenfrekwentie bij beeldschennr^/erkers meestal hoger. De

kl-achtenfrekwentie is over het algemeen het hoogst bij mensen die mono-

toon werk aan het scherm doen gedurende een groot deel van de dag. a1s

een zijdelings resultaat van veel beeldschermonderzoek is gebleken dat
ook de soms ond.erzochte niet-beeldschermwerkers veel klachten hebben.

De tot nu toe verrichte onderzoeken naar klachten van beeldschermwerkers

zijn methodologisch vaak beperkt van opzet. Er zijn maar \^reinig moge-

lijke oorzaken expliciet bestudeerd en onderzoek naar lange termijn ef-
fekten ontbreekt vrij$rel geheel. Dat maakt het soms moeilijk om bepaalde

klachten te koppelen aan specifieke oorzaken. De klachten kunnen slechts
voor een deel worden toegeschreven aan het beeldscherm op zich
(bijvoorbeeld geringe instelmogeli.jkheden, slechte luminantieverhouding-
en). De oorzaken liggen meer in de omstandigheden waaronder en de wijze
waarop met beeldschermen wordt gewerkt. In vergelijking met niet-beeld-
schermwerk ontstaan door de invoering van beel-dschermen komplexere pro-
blemen met de inrichting van de werkplek. Ook worden voor een aantal
typen werk bestaande tendenzen van opsplitsing van taken en

intensivering van de arbeid versterkt. De voorstudie laat zien, dat aan

de gesignaleerde kl-achten meestal een kombinatie van faktoren ten
grondslag ligt betreffende de inrichting van de werkplek, de

funktie-inhoud en de arbeidsvoorwaarden.
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oogklaehten

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat als gevolg van beeldschermwerk

oogeigenschappen chronisch achteruitgaan, bijvoorbeeld verlies van ge-

zichtsscherpte of het optreden van staar. In het algemeen kan worden

gekonkludeerd dat oogvermoeidheidsklachten een belangrijke plaats inne-

men in verhouding tot de overige klachten van beeldschermwerkers. Veel

publikaties duiden erop dat oogvermoeidheidsklachten meer voorkomen bij

beeldschermwerk dan bij min of meer vergelijkbaar andersoortig werk, in

een deel van de populaties op kantoren tot anderhalf maal zoveel. ÀIs

oorzaken daarvan t'/orden aangegeven een eenzijdige visuele taakbelasting,

niet aangepaste werk-en rusttijden, slechte inrichting van werkplek en

werkruimte en onvofdoende oogzorg.

g ebo o"te -afuii king en en mískr@nen

De meldingen van klusters van zwangerschapsproblemen bij beel-dschermwerk

blijken gering in aantal en slecht gedokumenteerd te zijn, noch geba-

seerd op systematisch onderzoek. Hierdoor is niet gebleken dat er een

oorzakelijke relatie is tot het beeldschermwerk. zwangerschapsproblemen

doen zich, ook zonder beeldschermwerk, regelmatig voor. De geraPpor-

teerde klusters van geboorteafwijkingen en miskramen kunnen daarom be-

schouwd worden a1s statistische ruitschietersr, dat wil zeggen dat ze

bij toeval optreden.

hui&LrrLtatíes

De gerapporteerde gevallen van hui-dirritaties bij beeldschermwerkers

geven aanleiding deze klachten serieus te nemen, maar er is weinig hou-

vast om de oorzaak direkt bij de beeldschermapparatuur te leggen.

Eerder moet r/rorden gedacht aan invloeden van het binnenklimaat, met name

de vochtigheidsgraad.

beuegíngsap?a?aat en a.Lgemene fy síeke klaehten

In een deel der onderzoekspopulaties hebben beeldschenmrrerkers tot tvree

keer zoveel klachten over hoofdpijn, nekpijn, pijn in de rug of elders

in het lichaam en over vermoei.dheid als niet-beeldschermwerkers- rn

andere onderzoekspopulaties werden echter geen verschillen gevonden.

Maar weinig publikaties gaan in op de vraag of de ktachten optreden in
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verband met het vrerk en weer voorbij gaan na beëindiging van een werkdag

of dat zij een min of meer chronisch karakter hebben.

De klachten kunnen worden veroorzaakt door een slechte inrichting van de

werkplek, een langdurig gefixeerde houding, te weinig pauzes en monotoon

werk-

p 8A chi sch funktioneren
Klachten over geirriteerdheid, slaapproblemen, depressieve periodes,

angst, woede, verwarring, gebrek aan energie en laag qevoel van eigen-
waarde komen in sonunige onderzoekspopulaties meex voor bij beeldscherm-

werkers dan bij niet-beeldschermwerkers en meer bij mensen die eenvoudig

werk doen gedurende een groot deel van de dag, bij de inhoud waarvan zij
nauwelijks betrokken zijn, dan bij mensen die interessant afwisselend
werk hebben. De verschillen in klachtenfrekwentie van beefdscherm- en

niet-beeldschermwerkers zijn kleiner dan het geval is bij fysieke klach-
ten. In sommige andere onderzoeken werd echter geen verschil gevonden.

De oorzaken kunnen dezelfde zijn a1s die bij klachten over het bewegJ-ngs-

apparaat en algemene fysieke klachten.

funktie-ínhoud
Beeldschermwerkers hebben over het algemeen meer dan niet-beeldscherm-
werkers klachÈen over de eentonigheid van het werk, de plaatsgebonden-

heid en de beperkte funktionele samenwerki,ng met anderen.

derkd.tuk

Naar klachten over werkdruk (hoeveelheid werk, r,verktempo, en dergelijke)
is nauwelÍjks onderzoek gedaan. Zowel over de klachten afs over de fy-
siologische effekten van de werkdruk lopen de onderzoeksresultaten uit-
een; in een deel der publikaties wordt meer werkdruk bij beeldschermwerk

vermeld, in andere publikaties is de werkdruk niet groter dan bij een

kontrolegroep.

q,?beidsuooruaarden en g ebtuikersparticipatie
Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar klachten van beeldschermwerkers

over hun arbeidsvoorwaarden en hun betrokkenheid bij het automatise-

ringsproces. Vooral vakbonden, ondernemingsraden en onderzoekers

signaleren klachten en vragen. Het gaat om onderwerpen zoals ontbreken
van aangepaste werk- en rusttijden, funktiegroepverlaging, de moge-
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lijkheid van elektronische prestatiekontrole, onvofdoende aangepaste

opleidingen, de ongelijke kansen van vrouwen bij het bekleden van

automatiseringsfunkties in vergelj-jking met mannen en onvol-doende

participatie van werknemers(-vertegenv/oordigers) in het ontwerp-,

besluitvormings- en invoeringsproces bij automatisering.

5. Regelingen en voorschriften

De overheid is in a1le landen terughoudend bij het uitvaardigen van

wettelijke richtlijnen over het werken met beeldschermen. Er worden wel

aanbevelingen gedaan. Verplichtende reqels komen soms voor in CAOis. In

een aantal Europese landen neemt het aantal ondernemingsovereenkomsten

over nieuwe technoloqie en over beeldschermen snel toe. over het beefd-

schermapparaat en de inrichting van de werkplek zijn de aanbevelingen en

afspraken hèt meest konkreet; over de funktie-inhoud en de mens-machine

interaktie zi)n ze algemener. Over de mate waarin richtlijnen en over-

eenkomsten in praktijk worden gebracht en welke knelpunten zich daarbij

voordoen is geen systematisch overzicht beschikbaar.

6. Konklusies en diskussÍe

In de literatuur verschillen de aanbevelingen voor het werken met beeld-

schermen nog sterk van karakter. Soms zíjn ze specifiek en gedetail-

leerd, soms nog gIobaal. Ze hebben zowel betrekking op afzonderlijke
arbeidssituaties als op het ondernemingsbeleid.

In het rapport zijn twaalf series aanbevelingen voor de inrichting van

de werkplek vergeleken. Die hebben betrekking op het beeldschermappa-

raat, de inhoud van het scherm, de meubilering, de werkruimte, het toet-
senbord en het koncept. Er bestaat tussen de auteurs van deze aanbeve-

lingen een redelijke mate van overeenstemning over een aantal min of
meer gedetailleerde normen. Voor een weergave en bespreking van de

normen raadplege men tabel 3.2 in het rapport. Vooralsnoq lijkt de

'Concept BEA-lijst 1983' (te publiceren in 1984) een goed uÍtgangspunt

voor de beoordeling van de inrichting van de werkplek. Het zou wenselijk
zijn dat fabrikanten van beeldschermapparatuur en -meubilair een aantal
gestandaardiseerde gegevens verstrekken, zodat voor kopers en gebruikers

een vergelijking en toetsing aan vigerende normen mogelijk wordt.
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wat geluidhinder betreft verdient het aanbeveling te streven naar een

maximaal geluidniveau op de arbeidsplaats van 45 dB(A). voor ultrageluid
is een norm van 25 dB(A) technisch goed te realiseren.
Ten aanzien van het binnenklimaat rechtvaardigen de tot nu toe aangedra-
gen onderzoeksresurtaten geen andere aandacht dan in gangbare normen

wordt geëist.
waar zeer veeL beeldschermapparaten ruimschoots voldoen aan d.e eisen,
gestel,d aan de maximale hoeveerheid straring in het röntgengebied, zou

een verdere verlaging van de maximaar toelaatbare intensiteit voor dit
soort apparatuur kunnen worden nagestreefd.
voor de mens-machine interaktie en de daarmee samenhangende programma-

tuur zijn recenterijk uitvoerige aanbevelingen verschenen, waarvan vele
zijn opgenomen in de 'ConcepÈ BEA-lijst 1993'.
Ten aanzien van funktie-inhoud en arbeidsorganisatie bestaan g1oba1e,

min of meer algemeen aanvaarde ideeën. Deze betreffen een betere
afstemming van apparatuur en programmatuur op de menselijke denk- en

werkwijze, taakverbreding door ook niet-beel-dschermwerk in de funktÍe op

te nemen en taakverrijking. Een nadere uitwerking van deze ideeèn per
type beeldschermtaak aan de hand van onderzoek en praktische experiment-
en is gewenst. De belasting, die het gevolg is van intensief en monotoon
beeldschernrwerk zou door verandering van de funktie-inhoud verminderd
moeten worden. voor funkties waarbij dat nog niet gebeurd is adviseren
de geraadpleegde onderzoekers eenstemmig om extra pauzes in te lassen.

Het bestaan van ongunstige beeldschermsituaties is niet een noodzakerijk
gevolg van d.e technologische ontwikkering, maar is veeleer een resurtaat
van het bij automatisering overwegend rekening houden met het kostenas-
pekt en met de beheersÍng van het arbeidsproces, gekombineerd met een

onvol,doende bekendheid van aanbeveringen. Een integratie van het ekono-
misch, technologisch en sociaal beleid i-n ondernemingen kan zower de

doelmatigheid van automatiseri.ngsprojekten voor de onderneming bevor-
deren a1s ook de gezondheid en het welbevinden van beeldschermwerkers-
Dat vraagt een grotere inbreng van de bij gezondheid en welbevinden van
de werknemers betrokken instanties (o.a. bedrijfsgezondheidsdiensten,
afdelÍngen personeelszaken) en van de werknemers in het onthrerp-,
besluitvormings- en invoeringsproces dan nu meestal gebruikelijk is.
waar sprake is van verschillen in opvattingen of belangen kan een auto-
matiseringskontrakt een instrument zijn om tot afspraken te komen.
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van de overheid kan gevraagd worden om het innovatiebeleid te koppeJ-en

aan voorwaarden betreffende de gevolgen van nieuwe technologie voor

arbeid en arbeidsomstandigheden.

onderzoek naar beeldschermwerk is van vrij recente datum. Er wordt $/e1

gesproken van de eerste generatie beeldschermonderzoeken. Dat onderzoek

heeft nog onvofdoende inzicht opgeleverd in een aantal faktoren die

bepalend kunnen zijn voor gezondheid en welbevinden. Bovendien zijn een

aantal methodologische problemen duidelijk geworden' Gezien deze stanil

van zaken verdienen twee typen onderzoek overweging' Ten eerste is 
'lat

onderzoek dat als doel heeft veronderstelde ergonomische, taakinhoude-

lijke en organisatorische oorzaken van klachten nader te specificeren etr

in de tweede plaats onderzoek naar de mate waarin gezondheidsklachtert

chronisch van aard zijn of worden en onderzoek naar mogelijke lange-ter-

mijn effekten van risicofaktoren.

Het ligt voor de hand het onderzoek vooral te richten op dat type

beeldschermwerk, waarvan tot nu toe is gebleken dat het de meeste

klachtenoplevert(in-enuitvoerwerk,eenvoudigeadministratieve
bewerkingstaken) .
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1- INLEIDING

Per brief 9O767/SD-MAPV dd. 6 oktober 1980 verzocht de Directeur-Gene-

raal van de Àrbeid (DGA) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid het Bureau Humanisering van Arbeid TNo een onderzoeksvoor-

stel op te stellen betreffende de problematiek van het !íerken met

beeldschermen. Het door het DGA gewenste onderzoek zou gegevens moeten

opleveren, op basis !Íaarvan beoordeeld kan worden r^relke stappen na het

uitgeven van het koncept-voorlichtingsblad 'Het werken met beeldscher-

men'(medio 1980) gedaan zouden moeten worden. De allereerste behoefte

van het DGA was een beter inzicht in de omvang en lokalisatie van moge-

lijke problemen in Nederland, te verkrijgen door uitvoering van een

globaal oriënterend onderzoek.

Onder koördinatie van het Bureau Humanisering van Arbeid (HUMAR) TNo

werd een onderzoeksvoorstel HÀ l-04 ter zake opgesteld door twee TNO-

instituten gezamenlijk, te lveten het Nederlands Instituut voor Praeven-

tieve Gezondheidszorg (NïPG) TNo te Leiden en het Instituut voor Zintuig-
fysiologie (IzF) TNo te Soesterberg. ïn dit onderzoeksvoorstel, dat per

brief HA 8l/43 cP/cB dd. 27 maart 1981 aan het DGA kerd aangeboden, werd

voorgesteld het onderzoek uit te voeren a1s een veldonderzoek, voorafge-
gaan door een voorstudie. Deze voorstudie heeft een inventariserend ka-

rakter met het doel de omvang van het beeldschermgebruik en de ontwikke-

ling daarvan in de verschillende toepassinggebieden aan te geven. Tevens

zu1len knelpunten, zoals die door betrokken instanties in deze toePas-

singsgebieden worden ervaren, worden geinventariseerd. op verzoek van

het DGÀ, gedaan tijdens een bespreking van het voorstel op 18 juni 1981,

zulIen een drietal aanvullende vragen in het kader van deze voorstudie

aan de orde komen, zoals neergelegd in de HIJMÀR-brief HA 81,/87 CE,/js dd.

23-6-r-981:

1. hlelke konklusies kunnen op basis van een kritische analyse van

thans beschikbare publikaties worden getrokken over de schade-

lijke effekten en klachten in relatie met beeldschermgebruik

in de arbeidssituatie?
2. wat kan op basis hiervan worden gekonkludeerd met betrekking

tot de noodzaak van verder onderzoek op dit terrein?
3. Welke regelingen en voorschriften met betrekkÍng tot
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beeldschermgebruik zijn momenteef in binnen- en buitenland in

gebruikenhratzijndepraktischeervarj-ngenhiermee?Hetgaat
hierbij zowel om overheidsvoorschriften als afspraken tussen

werkgevers en werknemers (cao-regelingen) alsmede om prak-

tischeregelingenzoalsdiebinnenbedrijveneninstellingen
worden toegepast.

Het DGA heeft vervolgens per btref I25l2O ald. 4 oktober 1982 opdracht

verl-eend aan Humar het onderzoek konform de TNo-voorstellen a1s boven

beschreven uit te voeren.

Het voorliggende rapport bevat de verslaglegging van de voorstudie. Deze

voorstudie is uitgevoerd door het NIPG-TNO en het ÍzF-TNo, onder koördi-

natie van het Bureau Humar-TNO. De benodigde gegevens en informatie ten

behoeve van deze voorstudie werden verkregen door literatuurstudj-e (we-

tenschappelijke publikaties, bulletins en andere minder formele bron-

nen), het analyseren van bestaande regelingen en voorschriften en het

afleggen van een beperkt aantal (bedrijfs)bezoeken bij sleutelinforman-

ten. Gedurende het vooronderzoek heeft een DcA-begeleidingskorunissie

gefunktioneerd. van zowel het TNo-onderzoeksteam als de DcA-begeleidings-

kommissie is de samenstelfing aan het eind van deze inleiding weergege-

ven.

Het rapport is nu verder als volgt ingedeeld: in hoofdstuk 2 (opgesteld

door het NIPG) worden verschillende vormen van beeldschermgebruik en

toepassingsgebieden beschreven. Er wordt een typologie van beeldscherm-

taken geintroduceerd en een schatting van de omvang van het beeldscherm-

gebruj-k naast de ontwikkeling daarvan gegeven. Tenslotte wordt ingegaan

op kenmerken van de gebruikers(sters) van deze apparatuur' In hoofdstuk

3 wordt uitgebreid ingegaan op faktoren die van invloed kunnen zijn op

gezondheid en welbevinden bij het werken met beeldschermen. Achtereen-

volgens hrorden fysisch/chemiSche arbeidsomstandigheden (elektromagne-

tische straling, gel-uid en ultrageluid, en binnenkfimaat) en ergonomi-

sche faktoren behandeld door het IzF, hraarna het hoofdstuk door het NIPG

wordt afgesloten met een analyse van arbeidsinhoud (taakaspekten, organi-

satorische aspekten, arbeidsbelasting) en arbeidsvoorwaarden (werk- en

rusttijden, prestatiekontrole, beloning). Hoofdstuk 4 behandelt gezond-

heidsproblemen en klachten zoals die bij het werken met beeldschermen

door de werkers zelf worden ervaren. Het gaat hierbij om visuele proble-

men, geboorteafwijkignen, mj-skramen, huidirritaties, klachten over behTe-

gingsapparaat en afgemeen fysieke klachten (beschreven door het rzF) en
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klachten over werkdruk, psychisch funktioneren, arbeidsvoorwaarden en

invoering van beeldschermstations en -taken (beschreven door NïpG). rn
hoofdstuk 5 worden bestaande opvattingen en regelingen, procedures en

voorschriften in binnen- en buitenLand behandeld. partijen die hierbij
aan bod komen zijn de overheid (beschreven door ïZF), fabLikanten en
gebruikersondernemingen, en werkgevers- en werknemersorganisaties (be-

schreven door NIPG). Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de belangrijk-
ste konklusies van de voorstudie en behandelt deze in de vorm van een

diskussíe, mede gericht op beleid en vervolgonderzoek.
In de loop van L984 zal gestart worden met het veldonderzoek.

Samenstelling TNO-onderzoeksteam:

H.J. Leebeek - ïZF-TNO (adviseur)
Dr P. Padmos - IZF-TNO (auteur)

Ir C.K. Pasmooij - Humar-TNO (koórdinator)
Drs r'.D. Pot - NIPG-TNO (auteur)

Dr J.J. Vos - IZF-TNO (auteur)

Dr E.C. de Vries-de Mo1 - IZF-TNO (auteur)

Samenstel ling DGA-begeleidingskonuni s sie :

ïr M.A.P. Verwijmeren - DGA, sektor Eysische

Arbeidsomstandigheden

C.M. Voermans-Ne1eman, arts - DGA - Medische Dienst
Ir P. Voskamp - DGA - Hoofdafdeling Sociaal

Bedrij fsbeleid
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2. BEELDSCHERI\'IGEBRUIKEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

2.L. Definitie en ontwikkeling

Onderz oeksde finitie
In dit hoofdstuk staat centraal de vraag welke typen beeldschermwerk

kunnen worden onderscheiden. onder beeldschermwerk verstaan wij met

Qakir (1981) "een aktiviteit, waarbij het beeldschermapparaat een be-

langrÍjkarbeidsmj-ddelis''.Hetbeeldschermapparaatbestaatdocrgaans
uit een toetsenbord, een beeldscherm, een eigen geheugen of een aansluit-

ing op een computergeheugen en soms randapparatuur (printer' telefoon) '

Dit rapport gaat over beeldschermen die een onderdeel zijn van een ka-

thodestraalbuÍs*. De apparatuur maakt deel uit van de beeldschermpost,

waartoe ook het rneubilair, het binnenklimaat en eventueel te verÍ^rerken

koncepten of dokumenten worden gerekend' De taak is een kombinatie van

kijken op het scherm, toetsen op het toetsenbord' kijken op het koncept

en overige werkzaamheden. Er is gekozen voor een ruime definitie (rbe-

langrijk arbeidsmiddel') omdat de betekenis van een arbeidsmiddel be-

trekkingkanhebbenopveleaspektenvanhetwerkenderhalvedegevol-
gen ervan kunnen verschillen per soort aktiviteit' In dit rapport hebben

we het over srerk, met het beeldscherm als belangrijk hulpmiildef in de

betekenis dat er dagelijks een deel van de werktijd mee ge\^rerkt wordt'

welatenbijvoorbeeldbuitenbeschouwinghetwerkvandemanager,voor
wiehetbeeldschermookeenbelangrijkhulpmiddelis'maardanomdathij
snel geinformeerd kan worden. ltij zal echter slechts zeer weÍnig tijd

aan €en scherm doorbrengen.

Be leidsdefinitie
In een later stadium kan een nadere afbakening van de definitie om be-

leidsredenen gewenst zijn in het kader van de invoering van artikel 3

vandeArbeidsomstandighedenwet.IndeBondsrepubliekDuitsland(BRD)
bijvoorbeeld is daarover naar aanleiding van eenzelfde hretsartikel aI

*
Noot: In het rapport konen soms de volgende afgekorte

beelalschermapparatuur voor: CRT (Cathode Ray I\rbe), VDT

VDU (vlaleo/visuat dlsplay unlt).

aanduidLngen van
(vlaleo/vlsual tfsplay termtnal),
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enige jaren een diskussie aan de gang. De overhej-d legt de nadruk op de

werkplek (BRD Normen DïN 66233) en verbindt daaraan normen ten aanzien

van de veiligheid van de apparatuur, de informatiepresentatie en de ergo-

nomie van het meubilair. Beeldschermwerk is voor de werkgevers werk hraar-

voor de beeldschermtaken bepalend zijn. Die omschrijving brengt met zich
mee dat a1leen mensen die het grootste deel van de dag achter een beeld-

scherm zitten onder de voorschriften en afgesloten overeenkomsten val-
len. De werkgevers hebben geen moeite met ergonomische regelingen. De

door de vakbonden en ondernemingsraden gewenste medezeggenschap over

invoering van nieuwe technologíe en arbej,dsorganisati"e proberen zij te

minimaliseren. De vakbonden ki-ezen voor een definitie waaronder a1le

werk valt dat direkt of indirekt met beeldschermen te maken heeft, omdat

volgens de vakbonden ook mensen, die tot nu toe maar weinig met beeld-

schermen werken worden bedreigd door gevaren voor de gezondheid, funk-

tie-uithol1ing, loonsverlaging en werkloosheiil (Windberg e.a., 1980).

Historische ontwikkeling
De algemene toepassing van beeldschermen is van recente datum. De eerste

schermen dateren van wat langer geleden. In de thteede helft van de jaren

vijftig werden de eerste schermen voor gegevensverwerking gepresenteerd

en het gebruik van tekstverwerkers komt op in de jaren zestig, De ont-
wikkeling op kantoren kan a1s volgt gefaseerd worden.

I

! 1960 ïï

Tabe} 2.1 Ont\,íikkelinq beeldschermwerk op
Brunner e.a., 7982; Vofpert e.a.

tekstverwerkin
vereenvoudiging en standaardisatie
van schrijfwerk, mechanisch

elektrische schrijfmachines, dik-
teerapparatuur
tekstverwerking met beeldscherm

netwerken van tekst- en geqevens-

kantoren' (bewerking van
, r979)

gegevensverwe rk ing

mechanische gegevensver-
werking met ponsmachines

gegevensinvoer en -uitvoeï
met beeldscherm

van gegevensverwerking naar
d.ialoogwerk met beeld-
schermen

791O III

IVa.
1 980

IVb.

verwerkingr

individuele
verwerkinq

arbeidsplaatsen met geintegreerde tekst- en gegevens-
met hetzelfde apparaat.
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2.2. Een typologie van beeldschermtaken

Bij het ontwikkelen van de typologie is rekening gehouden met termen,

indelingen en resultaten uit enkel-e belangrijke onderzoeken (pakir e.a.,

1978; Smith/Cohen, 1981) opdat zowel deze onderzoeken alsook de onder-

zoekingen die daarbj-j aansluiten in termen van de hier gekozen typologie

kunnen worden beschreven. Allereerst is er onderscheid gemaakt tussen

tekst- en gegevensverwerking. De aard van de behandeling van tekst en

gegevens is vervolgens onderverdeeld in a) in- en uj.tvoer van bestaande

tekst of gegevens, b) bewerking of manipulatie van gegevens en tekst en

c) ontwikkeling of kreatie van nieuwe tekst en gegevens. zo ontstaan zes

typen beeldschermwerk. De indeling van beeldschermtaken in deze typolo-

gie kan slechts voorlopig zijn, omdat er nog weinig onderzoek is ver-

richt naar de precieze aard van de verschillende werkzaamheden. Een voor-

beeld is de indeling van opzoektaken. Het opvragen van gegevens, die al-

dan niet aan derden worden doorgegeven (o.a. telefooninformatiewerk),

delen we in bij gegevensuitvoer. Het bij elkaar zoeken van verschillende

gegevens uit een bestand, die vervolgens bijvoorbeeld in een tabel wor-

den geplaatst, noemen \^7e gegevensbewerking. Onder ontwikkeling van gege-

vens verstaan wij ook het programmeren.

Binnen e1k type word.en een aantal voorbeelden van taken gegeven alsook

enkele nadere kenmerken daarvan. Het in het algemeen vereiste kwalifika-

tieniveau is aangegeven met de termen routine, geschoold en professio-

neel. of er wel of niet sprake is van dialoog of interaktie tussen mens

en machine is het volgende kenmerk. ook is een onderscheid gemaakt tus-

sen werk dat oven^regend bestaat uit het bedienen van een toetsenbord en

kijken naar het koncept zonder dat veel op het scherm hoeft te worden

gekeken en werk dat behalve toetsenbordwerk ook intensief kijken naar

het scherm vraagt. Tenslotte is er verschil in taken wat het tijdsdeel

van de funktie betreft dat aan de beefdschermpost wordt doorgebracht. De

'meeste tijd,betekent 70-100t, een'deel van de tijdr betekent minder

dan 708.

Vereiste kwalÍfikatie en het al- dan niet voorkomen van interaktie zijn

gekozen omdat deze kenmerken een belangrijke indikatie zijn voor de in-

houd van het werk. Toetsenbord- of schermwerk en tijd op de beeldscherm-

post zijn enkele van de faktoren die inzÍcht geven in de mogelijke (oog)-

belasting.
Zi.e i'abel 2.2 Een typologie van beeldschermtaken.
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§1 

~ 
~ 
"' > 
Ul 
z g: 
"' til 
CJ 

taakkenmerken 

taken 

kwalif ika tieni veau 

dialoog/ interaktie 

toetsenbord en/of scherm 
en/of koncept 

deelfunktie 
beeldschermwerk 

taken 

kwalif ika tieni veau 

dialoog/ in teraktie 

toetsenbord en/of scherm 

deelfunktie 
beeldschermwerk 

in voer /uitvoer 

typewerk, 
kontroleren/korrigeren 

routine 

overwegend geen dialoog 

typewerk: overwegend toetsen
bord/koncept ; kontroleren/kor
rigeren: intensief schermwerk 

algemeen: meeste tijd 
sekretaresses: deel tijd 

data-invoer , data-uitvoer, 
taties aanbrengen, kontroleren, 
korrigeren (ruimtebewaking met 
video) 

routine 

geen dialoog 

overwegend toetsenbordwerk/ 
konceptwerk; kontrole/korri
geren: intensief schermwerk 

algemeen: vrouwen meeste tijd, 
mannen deeltijd 

bewerking 

fotozetten 
(beeldverwerking) 

geschoold 

overwegend dialoog 

toetsenbord/koncept en scherm 

deeltijd 

administratief werk, rekenen , 
opzoeken gegevens , samenvoegen 
gegevens, gegevensbeheer, kom
munikatie, procesbewaking/be
diening, lezen 

ontwikkeling 

tekst kreëeren 
redaktiewerk 

prof essionee 1 

dialoog 

toetsenbord en intensief schermwerk, 
minder koncept 

algemeen: deeltijd 
bureauredakteuren : meeste tijd 

programmeren, systeembeheer, ont
werpen (CAD), probleemoplossing/ 
besluitvorming 

geschoold 1 professioneel 

dialoog 1 dialoog 

toetsenbord. en scherm en koncept ! toetsenbord en andere invoermiddelen, 
in tensief schermwerk 

algemeen : deeltijd 1 algemeen : deeltijd 
kompilatie gegevens: meeste tijd sommige programmeurs: meeste tijd 

" 
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Vergelijking met enkele andere typologieën

Hoe passen enkele andere gebruikte typologieën in deze tabel? §akir e.a.,
(1978) onderscheiden data-invoer on-Iine, data-invoer off-Iine. data-

uitvoer, administratief werk (Sachbearbeiter). progranrmeerwerk, tekst-

verwerking (tekstinvoer en redaktiewerk), besturing van technische sys-

temen en een restkategorie. Deze kategorieën zijn zond.er meer in boven-

staande typologie onder te brengen.

Smith/Cohen e.a. (1981) onderscheiden 'cferical' beeldschermwerk en 'pro-
fessional' beeldschermwerk. Van bovenstaande typen gegevensverhlerking en

tekstverr4rerking rekenen ze bijvoorbeeld fotozetten tot'professional'
werk en opzoek- en kommunikatietaken tot'clericaf'werk. Wat in tabel 1

onder 'invoer/uitvoer' en 'ontwikkeling' staat komt verder overeen met

hun indeling'cIerical-professional' .

Coe e.a. delen de door hen onderzochte beeldschermfunkties vooral in
naar de tijd dat aI dan niet i-ntensief naar het scherm I^rordt gekeken.

Bij invoertaken kijkt men vooral- naar toetsenbord en koncept. Naar het

scherm wordt slechts af en toe gekeken tenzij om fouten te korrigeren en

dan nog alleen als licht- en/of getuidssignalen onvofdoende informatie
over de gemaakte fout geven. Programmeerwerk (ontwikkeling gegevens)

vraagt meer kijken naar het scherm. Bij vraag-en-antwoord-taken (uit-

voerwerk of bewerkingswerk) wordt veel naar het scherm gekeken en naar

de funktietoetsen op het toetsenbord (Central Regional occupational

Health Unit, 1980).

Een interessante detaillering van een typologie is ondernomen door en-

kele stagiaires en stafmedewerkers bij de RABo-bank. Ïn termen van tabel

2.2 namen zij 'invoer/uitvoer'en'bewerking' samen en noemden dat'pro-
duktie'. Zo onstonden de vier hoofdtypen produktie data, produktie tekst,
ontwikkeling data en ontwikkeling tekst. Nauwkeurig bestudeerde men ver-
volgens binnen deze hoofdtypen welke taakpatronen te onderscheiden !{aren.

Na berekening van de rangkorrelatiekoëfficiënten kon worden gekonkludeerd

dat inderdaad sprake is van onderscheidbare taakklusters/kategorieën.
Bij het type 'ontsrikkelen tekst' lukte dat niet vanwege de diversiteit
van ant$roorden van een (te) klein aantal respondenten.

Zie tabel 2.3 Typologie beeldschermtaken RÀBO-bank.
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beeldschermtaken RÀBO-bank (Terstappen, Vervuurt,

Taakkategorieën bij produktie data:
1. sorteren, invoeren

2. invoeren, kontroleren
3. opzoeken, muteren, kontroleren
4. kontroleren
Taakkategorieèn bij ontwikkeling data:
1. standaardpakketten

2. professionals
3. huisprogrammeurs

Taakkategorieën produktie tekst:
1. maken/samenstellen

2. korrigeren/wijzigen

De verschillen binnen het hoofdtype 'ontwikkeling data' zijn het kreinst.
De totale tijd die mensen op de beerdschermpost doorbrengen kan binnen
elke kategorie nog sterk verschillen. De taakkategorieën A valIen in
tabel 2.2 onder 'invoer/uitvoer gegevens,. À3 kan afhankelijk van wat

'muteren' inhoudt ook rbewerking gegevens' zijn. De taakkategorieën B

horen onder 'ontwj-kkeling gegevens'. Overigens ziln B2 en 83 eigentijk
geen beschrijvingen van taken. De kategorieën c vallen onder 'invoer
tekst' van tabel 2.2.

Taken en apparatuur

Beerdschermtaken en de eventuele gevolgen voor gezondheid en welbevinden
kunnen verschilren afhankelijk van de apparatuur die gebruikt wordt.
Belangrijk is onder meer of de apparatuur geschikt is voor dialoogpro-
granruna's. rn principe is het mogelijk elke beerdschermpost uit te rusten
met apparatuur, die dialoog en het zelf aanpassen van programma,s moge-

rijk maakt' of dit zinvor is hangt af van financieel-ekonomische, ar-
beidsorganisatorische en humaniseringsoverwegingen. op het gebied van
tekstverh'erking kan bijvoorbeeld een keuze worden gemaakt uit schrijfma-
chines met elektronisch geheugen (met visuele weèrgave, resp. opslag),
tekstsystemen (geintegreerde tekst- en dataverwerkingssystemen voor één

of meer arbeidsplaatsen) en computers in tekstverwerking (rnj_krocomputers,

minicomputers en mainframecomputers). Ook het aantal dialoogfunkties kan
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verschill-en. Journalisten bijvoorbeeld kunnen met hun apparatuur teksten

ontwikkelen, maar al-leen de hoofdredakteur heeft funktietoetsen voor

Iay-out en zetopdrachten op zijn toetsenbord.

De meeste in gebruik zijnde beeldschermen zijn die met een kathodestraal-

buis (Cnr: cathode ray tube). Rond dit type schermen speelt zich de dis-

kussie over mogelijk stralingsgevaar af (zie par. 3.2.). Daarnaast zijn

er schermen in ontwikkeling met vloeibaar kristal (LCD: liquid cristal

disptay), lichtgevende diode (LED: light ernitting diode) en lichtgevend

plasma (plasma display).
Tenslotte zijn de gebruj.kte invoermiddelen van invloed op de taakinhoud.

Het meest algemeen zijn de verschillende typen toetsenborden, die voor

all-e taken te gebruíken zijn. Gegevensinvoer is binnenkort wellicht ook

mogelijk door middel van het automatj-sch inlezen van tekst (ocR: optical

character recognition). Dat gebeurt nu nog op beperkte schaal. Het re-

ageren van apparatuur op gesproken taal is in ontwikkeling. In Japan

spreekt men in dit verband van de 'vijfde generatie computers' en ook in

het EsPRIT-progranuna van de Europese Gemeenschap vrordt hieraan gewerkt.

Bij ontwerp-, zoek- en aanwijstaken zijn de lichtpen, de elektronische

tekenpen, de 'rolling ball', stuurkogels en 'joy-sticks' in gebruik'

Tipdraden en ,touch-screen' kunnen ook voor de bediening van het beeld-

scherm worden gebruikt'

ronklusie beeldschermtyPologie

Gegeven het belang van de eerder genoemde faktoren voor het beschrijven

van taken en gegeven de vergelijkbaarheid met bestaande typologieën is

het vooralsnog zinvol om met de voorgestelde zesdeling te werken:

f. invoer,/uitvoer gegevens

2. bewerking gegevens

3. ontwikkeling gegevens

4. invoer tekst
5. bewerking tekst
6. ontt^rikkeling tekst.

per hoofdtype is aangegeven het vereiste kwalifikatieniveau, het al dan

niet werken in dialoog met de apparatuur, de intensiteit van het scherm-

kijken en de tijd op de beeldschermpost.
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2.3- Toepassingsgebieden

Uit de voorbeel-den in tabel 2.2 moge aI duidelijk zijn geworden dat
beel-dschermen hun intrede doen in alre typen bedrijven en instellingen.
vrijwel overal waar sprake is van tekst- en gegevensbehandering wordt
overgegaan op het gebruik van beefdschermen: op kantoren in de indus-
trie, in de gehele kommerciëIe dienstverlening, bij de overheid en in de

kwartaire sektor. ook in het midden- en kleinbedrijf is het beel-dscherm
in opmars.

rn de grafische industrie is de overgang van roodzetten naar fotozetten
vrijwel voltooid. rn ontwikkeling zijn nog de elektronische opmaak en

beeldverwerking (CAMïS: computer assisted make-up and imaging systems).
Bij de PTT, maar ook in andere ondernemingen neemt de el-ektronische kom-

munikatie toe: het versturen van brieven via beeldscherm en computer,
het versturen van gegevens via tefetekst (éénrichtingverkeer) en vidi-
tel/viewdata (tweerichtingverkeer) en het versturen van beelden (teIe-
fax). In de procesindustrie (voeding, chemie e.a.) worden de grote kon-
trolepanelen in de meet- en regelkamers soms vervangen door beeldscher-
men met behulp waarvan de operators het proces kunnen optimaliseren en

fouten opzoeken na een alarmsignaal. In afwijking van de gegevens- en

tekstbehandeling gaat het bij procesbesturing/bewaking om het registre-
ren van aktuele meetwaarden en het op basis d.aarvan bijsturen van het
proces. Een bijzondere variant hiervan in de gezondheidszorg is het re-
gistreren op beeldscherm van lichaamsfunkties. ook in de diskrete produk-
tie (stuks, series) vindt toepassing van beel-dschermen voor sturinq en

kontrole plaats (CAM: computer aided manufacturing), soms gekoppeld aan

het ontwerpsysteem (CAD-CAI,I) en aan een logistiek systeem (CAL: computer
aided logistics: voorraadadministratie, magazijn errz.) . Efektronische
kommunikatie over opdrachten vindt bijvoorbeeld ook plaats bij overslag-
bedrijven in de havens. Vrachtwagens met goederen melden zich bij de

medewerker aan de slagboom, die via een toetsenbord en beeldscherm gege-
vens naar de computer stuurt en gegevens van de computer krijgt. De ma-

chinist van de transtainer (kraan waarmee containers worden verplaatst)
krijgt vervolgens op een 2-regelig beeldschermpje van de computer door
waar hij de binnenkomende container moet praatsen. De Nederlandse spoor-
wegen (NS) wil1en de baanvakbesturing en -kontrole met beeldschermen
gaan doen.
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Het bewaken van ruimtes met behulp van video zou men kunnen beschouwen

als een vorm van data- of beelduitvoer.

O\r'era1 waar met beeldschermapparatuur wordt gewerkt bestaat de noodzaak

van prograruneerwerk en systeembeheer.

Het leren of onderwijs met behulp van interaktieve systemen staat nog in

de kinderschoenen. De algemene toepassing van beeldschermen in het on-

derwijs zal in Nederland waarschijnlijk zijn beslag krijgen in de jaren

negentig. Dat gel-dt ook voor de huisterminals. over 20 jaar is het heb-

ben van een huisterminal waarschijnlijk net zo gewoon als het hebben van

telefoon en televisie, omdat landelijke informatie-, betalings- en

bestellingssystemen het bezit ervan noodzakelijk maken'

2.4- omvanq beeldschermgebruik

cijfers over de omvang en de verwachte ontwikkelÍng van het beeldscherm-

gebruik zijn bí)zonder moeilijk te verzamelen. Door de snel1e ontwikke-

tingen op het gebied van nieuwe technotogieën hebben de meeste instan-

ties, die statistisch materiaal verzamelen hun klassifikatieschemars nog

niet kunnen aanpassen. Beeldschermterminals zijn in die gevallen niet

apart onderscheiden in bijvoorbeeld de kategorie kantoormachines of com-

puters. Daarnaast is de bereidheid van fabrikanten en ondernemingen om

gegevens te verschaffen zeer verschillend en zijn soms de verstrekte

gegevens meer een indj-katie voor de marktstrategie die men wi1 voeren'

Niettemin geeft datgene h,at verzameld is een beetd van de te verwachten

ontwÍkkelingen.

om te beginnen l-everde de automatiseringsenquète van het centraal Bureau

voor de Statistiek (CBS) enige gegevens voor Nederl-and op' Deze zíin

niet voll,edig, omdat geen tekstverwerkers zijn opgenomen tenzij ze ook

voor gegevensverwerking bruikbaar zijn, geen apparatuur beneden de 25'000

gulden, geen huiscomputers en geen beeldscherrnen in de industriëIe

produktie. Eind 1979 waren er volgens het CBS in de Partikuliere sektor

37370 terminals (CBS 1983 a-) en eind 1981 waren dat er 58980 (CBS'

1984, b). Als indexcijfer wordt opgegeven 160 (eind 1979 = 100) ' Een

opmerkelijk grote stijging van het aantat terminals is te zien in de

bouwnijverheid (index 260). Het aantal terminats bij de overheid nam toe

van 6040 in 1979 tot 10420 in 1981, een stijging van 72,5*. De stijging



-13-

betreft bijna volledig terminals waarbij dialoog mogelijk is (CBS 1983

b.).
Het total-e aantal beeldschermen in het begin van de jaren tachtig is

door J. Sebius in het Einancieel Dagblad geschat op 10O.O0O (Sebius,

1982). Deze schatting wordt bevestigd door onderzoek van het GITP naar

de mate van invoering van elektronische apparatuur j-n het kantoor

(Fransen e.a-, 1982). Ook volgens de Vereniging van Importeurs en Fabri-

kanten van Kantoorapparatuur (VTFKA) is dit een redelijke schatting
(mondelinge mededeling) .

Het aantaf werknemers dat met beeldschermen werkt in de kategorieèn

tekst- en gegevensinvoer/uitvoer zaf - grof geschat - ongeveer even groot

zijn als dat in de kategorieën tekst- en gegevensbewerking' Het aantal

taken en funkties in de groepen ontwikkeling tekst en gegevens is veel

k.Ieiner.

Een andere benadering is om te kijken hoe het aantaf werknemers zich

ontwikkett dat zich met informatieverwerking bezig houdt. Tussen 1963 en

1978 is in Nederland het percentage werknemers in de industrie te-

ruggelopen van 48t tot 37t. Het aantal werknemers werkzaam in de infor-

matiegerichte arbeid nam in dezelfde periode van 5t tot 9t toe (Arthur

D. Little, 198L). In de t\^,eede helft van de jaren zeventj.g bedroeg de

groei van het aantal werkzame personen in de administratieve automatise-

ring circa 10t per jaar (Hammink, l-979). Het automatiseringspersoneel

bij de overheid is in de periode 1979 tot 1981 met 75* toegenomen (CBS

r-983 c. ) .

Verwachtingen

We1ke schattingen kunnen voor de toekomst worden gemaakt? De CBS-cijfers

over 1979 en 1981 beslaan een te korte periode om extrapolatie toe te

passen. Aangenomen mag echter worden, ook gezien de steeds sterkere toe-

name van automatiseringspersoneel, dat het aantal beeldschermen voorlo-

pig sterk za1 blijven toenemen. De stijging van het aantal terminals bij

de overheid met 72,5t in twee jaar komt enj-gszíns overeen met de toe-

komstverwachtingen van Nederlandse fabrikanten en importeurs, die een

toename van de afzet van 25t tot l-00t per jaar verwachten (Fransen e.a.,

L982). Een ond.erzoek onder Europese fabrikanten leverde op dat men meer

dan een verdubbeling van het aantal beeldschermen verwacht in de jaren

tachtig. Voor de helft van de kantoorfunkties za1 het beeldscherm in

l-990 een belangrijk hutpmiddel zijn (Brunner e.a., l-982). In het
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bankwezen in de BRD is dat nu a1 het geval (Fàhnrich e.a., 1983). Het

Fraunhofer instituut (ràhnrich e.a., 1983) en de I.c. Metall (1980) ver-
wachten in de BRD een toename van het aantal beeldschermen van l-00.000-

300.000 in 1980 tot 1,8 miljoen in 1990. Eén op de twaalf arbeidsplaats-
en is dan uitgerust met een beeldscherm.

Een nog sterkere stijging geeft het onderzoeksbureau Arthur D. Little
(1981) aan voor de Verenigde Staten. In miljoenen terminals verwacht men

een ontwikkeling van 5,6 in 1980 tot 81,3 in 1990. Trekken we daar de

huisterminals, de draagbare terminals en de onderwijsterminals af, omdat

een sterke toename in die sektoren in Nederland pas later te verwachten

is, dan blijft voor kantoren en bedrijven een stijging van 5 miljoen in
l-980 tot 31,6 miljoen in 1990. Bij een vergelijking met Nederland dient
er rekening mee te worden gehouden dat de automatisering in Amerikaanse

kantoren en bedrijven verder voortgeschreden is, zodat in Nederland een

snellere stijging verwacht mag worden.

Een schatting van het te verwachten aantal beel-dschermen

cegeven de toename van het aantal terminals bij de overheid tussen 1979

en 1981, de verÍ^rachtingen van fabrikanten en importeurs en de verwachte

stijging in de BRD en de VS zou de toename van het aantal beeldschermen

in Nederland met enige slagen om de arm (onzekere cijfers, onzeker kon-

junktuurverloop) kunnen worden geschat op 100.000 in 1980 tot 500.000 à

700.000 in 1990. op een geschatte beroepsbevolking van 6 miljoen in 1990

- waarvan 5 miljoen mensen werk hebben - zal- dat betekenen, dat één op

de negen arbeidsplaatsen met een beeldscherm is ingerlcht. Gegeven de

mogelijkheid van een tefefonische verbinding tussen beeldschermpost en

een elders geinstalleerde computer zal een deel van de beeldschermtaken

door mensen thuis kunnen worden uitgevoerd. Bij data-invoer en tekstin-
voer en vaak ook redaktiewerk en programmeerwerk is er meestal één beeld-

scherm per werknemer. Voora1 in de kategorie bewerking van gegTevens maken

echter meerdere werknemers gebruik van één scherm. Van bijvoorbeeld
600.000 beeldschermen in 1990 zouden zorn 700.000 tot 800.000 werknemers

gebruik maken. De verh'achting dat in Europa in 1990 voor de helft van de

kantoorfunkties het beeldscherm een belangrijk hulprniddel zal zijn lijkt
ook voor Nederland redelijk. De meeste beeldschermen per aantal werkne-

mers zijn te verwachten in het verzekerings- en bankbedrijf, overheid,

dagbladbedrijf en grafische industrie, omdat daar het produktieproces

arbeidsintensief is. In de kapitaafintensieve sektor van de industriële
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produktie zar het aantal beeldschermen minder sterk toenemen en zal deze

apparatuur vooral te vinden zijn op de ontwerp- en administratieve afde-
lingen. Omdat meestal al is begonnen met het automatiseren van tekst- en

gegevensinvoer/uitvoer zal vooral het beeldschermgebruik bij bewerkings-
en ontwikkelingstaken nog toenemen. Een afname van het absolute aantal
werknemers voor invoertaken is zelfs mogelijk a1s toepassing van opti-
sche leesapparatuur algemeen zou worden en als de tendens doorzet, dat
gegevens direkt worden ingevoerd op de plaats waar ze bÍnnenkomen (de

balie, de telefoon e.d.) in plaats van i.n tweede instantie op een afde-
Iing gegevensinvoer en als auteurs zelf hun tekst op diskette e.d. zet-
ten. over de termijn uraarop cRT-beeldschermen vervang'en gaan worden door
andere typen (bijvoorbeeld LED- of LCD-beeldschermen) is nog geen rede-
lijke schatting te maken.

Beroepsgroepen en beel-dschermen

Op grond van de beschikbare gegevens is het moeilijk iets te zeggen over
de te verwachten aantallen beeldschermen per taaktype. Een indikatie
daarvoor is te vinden in een overzicht dat een werkgroep van het Direc-
toraat-Generaa1 van de Arbeid maakte van beroepsgroepen waarvan de ar-
beid en arbeidsplaatsen op korte en middellange termijn beinvloed zurren
word.en door de invoering van mikro-elektronika. De schattingen zijn ge-
baseerd op het Soza-rapport 'Chip technology and the l_abour market, Den

Haag, l-980 en op de Arbeidskrachtenterling 1979. we lichten uit het over-
zicht de beroepsgroepen, die veel met beeldschermen (zul1en) werken en

delen die in naar kategorieën van de beeldschermtypologie.
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TabeL 2.4 Beroepsqroepen, die op korte of middellange termijn met beeld-
schermen te maken krijgen. Bron: DGA - Werkgroep Beleidsvorming
mikro-elektronika 1983, bewerking

BEELDSCHERMTYPOLOG IE

code omschri beroepsgroe

08 statistici, systeemanalysten,
rlriskundigen enz.

32 sekretaressen, typisten, pons-
typisten

33 boekhouders, kassiers en
ven/ante funkties

92 drukkers en vert^rante funkties

02/ architekten, ingenieurs en verhr
03 techn. tekenaars

lL accountants

15 auteurs, journalisten

34 boekhoudmachine- en computer-
app. operateurs e.d.

37 post- en distributie-personeel
3B telefonisten, telegrafisten
39 administratieve funkties

De cijfers in deze tabel zijn te weinig gedetailleerd om per beeld-

schermtype een optelling te kunnen maken. WeI kan verhracht t"rorden dat de

grootste totafen voorkomen in de typen invoer/uitvoer gegevens en be-

werking gegevens, Dan volgen invoer/uitvoer tekst en ont\^/ikkeling gege-

vens en tenslotte bet erking tekst en ontwikkeling tekst.
De meest recente gegevens van het CBS zijn hiermee niet helemaal verge-

lijkbaar vanwege een nog grovere indeling, maar ze zijn ook niet met

deze konklusie in strijd.

aantal
x 1000

22,6

128, O

25t,z

45,6

167,7

t2 ,o

to,7

3l ,O

16,3

374,0
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Tabel 2.5 Automatisèringspersoneel in de partikuliere sektor ul_timo
1981. Bron: CBS 1984

Konklusies ornvang beeldschermgebruik
Het aantar beeldschermen in Nederland kan worden geschat op J-00.000 in
l-980 en 500.000 à 700.000 in 1990. De toepassing van beerdschermen voor
bewerkings- en ontwikkelingstaken zal reratief sneller toenemen dan voor
invoer- en uitvoertaken. De grootste toename is te verwachten in arbeids-
intensieve sektoren en voor beroepsgroepen, die tekst en gegevens ver-
werken.

2.5. Kenmerken van werknemers

Ten behoeve van onderzoek naar mogelijke problemen bij beeldschermwerk
en het daarop baseren van beleid is het van belang te weten over welke
kategorieën werknemers het gaat. Achtereenvorgens komen opleidings- en
beloningsniveau, geslacht en leeftijd aan de orde.

opl-eiding

De relatie tussen beeldschermwerk en formele opleiding is moeilijk te
leggen omdat enerzijds de taken en funkties veranderen en anderzijds het
formele onderwijs nog weinig is afgestemd op automatisering.
voor invoertaken is weinig of geen voortgezette opreiding nodig, voor
bewerkingstaken weI en voor ontwikkeringstaken een middelbare of hogere
opleiding. De genoten opleiding van beeldschermwerkers verschilt binnen
erke kategorie nog sterk (v,linkler, 7979; onderzoekskommissie oR Hoofd-
banken AMRO, 1982; Terstappen/Vervuurt, 19g3).
waarschijnlijk door de groeiende werkloosheid neemt soms het gemÍddelde
ni-veau toe ar is dit voor d.e funktie niet nodig, bijvoorbeeld in de

informatie- en
systeemanalyse
(ont. qeg. )

data-lnvoer computerbedi ening
en algemeen

personen

arbeidsjaren
t57 50

14600

18350

I 5400

203s0

18150
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grafische industrie, Toch is daar nog steeds een tekort aan technologisch

geschoolde vaklieden (Schwarz e.a., 1982). HaÍnmink komt tot de volgende

konklusies: de genoten schoolopleiding van het automatiseringspersoneel

is beduidend hoger dan de gemiddelde schoolopleiding van de Nederlandse

beroepsbevolking. In vergelijking met de gewenste opleiding heeft in de

kategorie gegevens- en tekstontwikkeling 32t een te lage opleiding en

2gzeentehogeopleiding.BÍjdegegevensinvoeren-bewerkinghad2T*
een te lage opleiding en 2Ot een te hoge (Hammink, 1'9791 '
De op school verkregen vakkennis is op het ogenblik minder belangrijk

dan de vaardigheden met de nleuwe apparatuur, die in kursussen van fa-

brikanten en gebruikersondernemingen worden bijgebracht. voor tekstin-

voer worden kursussen van één of twee dagen gegeven. De volledige benut-

ting van de machj.ne vraagt zes tot negen maanden praktijkervaring. De

bijscholing voor interaktieve systemen neemt vier tot dertig uur in be-

slag, maar meer tijd is nodig om het systeem volledig onder de knie te

krijgen.lndegrafischeindustrieisderelatiemetdevooropleiding
aan het verschuiven. Er is veel meer instroom uit MAVo en HAVO dan tien

jaar geleden toen de meeste nieuwelingen uit het LBo k\"amen' Voor be-

drijfskaderl-eden kennen grote ondernemingen en organisatiebureaus kur-

sussen over 'Ieidinggeven en automatiseringr. Voor de meer specialis-

tische funkties (programmeur, delen van het grafische vak, procesopera-

tors) bestaan kursussen van uiteenlopende duur, bij onderwijsinstelling-

en en door de bedrijfstak opgezette instituten.

Beloning

uit de naar leeftijd ingedeelde salarisoverzichten blijkt dat het inko-

mensniveau van een deel van het automatiseringspersoneel hoger ligt dan

van niet-automatiseríngspersoneel (Hammink, 1'979). Dit geldt in het bij-

zonder voor computerspecialisten en in computers ervaren werknemers'

Over de beloning van beeldschermwerkers met invoer-/uitvoer- en bewerk-

ingstaken ten opzichte van vergelijkbare niet-beeldschermwerkers bestaat

onduidelijkheid. ïn overzichten van de Metra consulting Group (]-9A2),

I{eurs e.a. (1982) en de National- Research Council (1983) worden zowel

relatieve verbeteringen gesignaleerd als een tendens van funktiegroepver-

laging.
Deelname aan automatiseringskursussen leidt over het algemeen niet tot

een hogere beloning'
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Geslacht

Het aantal in de kategorie ontwikkeling werkzame vrouwen is 78 van het

desbetreffende totaal. In de kategorie gegevensbewerking is dat 10t en

bij gegevensinvoer en gegevensbewerking samen 47t (Hammink, 7979). Deze

cijfers komen grofweg overeen met de verdeling in de beeldschermpopula-

tie die door paki.r e.a. is onderzocht. In de invoer van gegevens werkten

bijna uitsluitend vrouwen. A11een uitvoertaken worden ook op enige

schaal door mannen uitgevoerd (45t). !Íaar tariefloon voorkomt werken

daarin al1een vrou\.íen (9akir e.a., 1978).

Het werken in deeltijd heeft de laatste tien jaar een grote vlucht geno-

men (Advisory Committee ILo, 1981). Het meeste deeltijdwerk in kantoren

komt voor bij vrouwen in de kategorie tekst- en gegevensinvoer (Terstap-

pen, Vervuurt, 1983). In toenemende mate wordt dit werk aan een terminal
thuis gedaan, bijvoorbeeld in de grafische industrie (Schwarz e.a.,
7982).

Leeftijil
De automatisering blijkt nog steeds een gebied met veel jongeren. Ïn de

ontwi-kkeling van gegevens is ongeveer 608 jonger dan 34 jaar. Bij de

invoer en bewerkÍng is dit percentage bijna 70t (Hammink, 1979). Ook

deze cijfers komen weer globaal overeen met die van de beeldschermpopu-

latie van pakir e.a. (1978). Als konventioneel vakwerk wordt uitgehold
zoeken oudere werknemers, bijvoorbeeld in de grafische industrie, soms

werk in kleinere bedrijven waar ze hun vakkennis nog wel kunnen benutten

(Schwaïz e.a., 1982).

Konklusies kenmerken beeldschermwerkers

Tussen aangeboden en vereiste kwalifikaties bestaan diskrepanties. over

de ontwikkelÍng van het beloningsniveau zj-jn meer en recente gegevens

nodig alvorens tot een konklusie te kunnen komen. Vrouwen zijn sterk
oververtegenwoordigd in de weinig kwalifikatie vereisende taaktypen en

zeer sterk ondervertegenwoordigd in bewerkings- en ontwikkelingstaken.

Van aIle beeldschermwerkers is 60ts tot 70t jonger dan 34 jaar.
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MOGELIJKE TAKTOREN VAN TWTOED OP GEZONDHEID/!íELBEVÏNDEN

3.1. Probleemstelling

Bij klachten pleegt men oorzaken te zoeken. Maar niet altijd is een ver-
band direkt te leggen. Het gelijktijdig optreden van klachten met het

werken met beeldschermen kan louter toeval zÍjn; of.het verband kan al-
leen indirekt bestaan. AIs voorbeeld van dit laatste zou kunnen worden

genoemd het optreden van oogirritatie na installatie van beeldschermap-

paratuur. Die zou wellicht ook kunnen worden toegeschreven aan een bij
dezelfde gelegenheid aangelegde tocht-veroorzakende airconditioning.
Er is daarom a1le reden om mogelijke oorzaken van klachten eerst apart

te rubriceren en te kijken wat daarvan reeds nu bekend is. Daarmee wordt

dus een wat andere koers gevaren dan bv. door Bergsma (L982) die met

name de gezondheid van 'stralingsklachten' heeft nagegaan. Dit maakt het

rnakkelijker om, in hoofdstuk 4, bij de in de praktijk voorkomende klach-

ten op goede gronden een oorzaak te zoeken.

Dit hoofdstuk begint bij heel konkrete fysische prikkels a1s elektromag-

netische straling en geluid, en met wat we zullen aanduiden als het bin-

nenklimaat: temperatuur, vochtigheid, tocht en luchtverontreiniging.
Daarvoor is, op grond van praktijkervaringen en laboratoriumstudies,

vaak goed bekend wat de risico's voor de gezondheiil zijn en dus ook wat

de normen zijn die niet overschreden mogen worden.

Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de ergonomie van de werkplek

(opsteI1ing, meubilair, verlichting). Hierbij za1 slechts zelden sprake

zijn van echte risico's voor de gezondheid, maar onvoldoende zorg voor

de ergonomie van de werkplek za1 toch het optreden van bijvoorbeeld rug-

klachten of vermoeide ogen kunnen bevorderen. Aanbevelingen of richt-

lijnen zijn veelal gebaseerd op praktijkervaring en dragen in het alge-

meen een minder strikt karakter dan de hierboven beschreven normen.

De volgende paragraaf zal ingaan op problemen, veelal van psychische

aard, die kunnen ontstaan bij onvolkomenheden in de kommunikatie tussen

computer en gebruiker. ook met betrekking tot dit onderÍderp zijn de aan-

bevelingen voornamelijk gebaseerd op ervaring van ontwerpers van pro-

grammatuur.
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Tenslotte zullen een aantal arbeidomstandigheden aan de orde komen, zo-
als: werkinhoud, arbeidsvoorwaarden, taak/rusttijden, werkorganisatie,
$/ijze van introduktie van de beeldschermapparatuur, samenhang met auto-
matisering, enz. Op deze punten kan van strikt omschreven eisen nog veel
minder sprake zijn en moet in het algemeen volstaan worden met het noe-

men van aandachtspunten en algemeen aanvaarde ideeën.
De genoemde norrren, richtlijnen en algemeen aanvaarde ideeën dragen soms,

maar lang niet altijd, het karakter van formele voorschriften. Voor veel
soorten straling zijn de normen goed bekend, rnaar ze dragen geen rdette-
lijk karakter. Werktijden, daarentegen, zijn veelal door de overheid
voorgeschreven op grond van maatschappelijke ontwikkelingen, niet op

grond van goed omschreven gezondheidskriteria. Binnen het kader van dit
hoofdstuk zal de vraag of er formele voorschriften zijn, geen rol spelen
(zie daarvoor hoofdstuk 5). Het gaat er om wat wij weten over dergelijke
risico's voor gezondheid en welzijn. Víaar mogelijk zal daarom steeds per
onderdeel in de praktijk bij beeldschermen aangetroffen situatie worden

vergeleken met de normen en aanbevelingen.

3.2. Elektromagnetische straling

3.2.7 Begripsbepaling

In de literatuur over mogelijke oorzaken van schadelijke werking neemt

'stralingi een belangrijke plaats in. Daarbij wordt vooral aan röntgen-
straling en radio-aktiviteit gedacht - niet onbegrijpelijk tegen de ach-
tergrond van de geschiedenis. Telkens opnieuw is toch gebleken dat men

de gevaren van röntgenstraLing en radioaktiviteit heeft onderschat. Nu

hoeft hier de radio-aktiviteit niet naaler aan de orde te worden gestetd
omdat in beeldschermapparatuur geen radio-aktieve materialen worden ver-
!'rerkt. lílaar wel wordt door beeldscherrnappaxatuur röntgenstraling uitge-
zonden, zij het in zeer geringe mate. Omdat ook andere komponenten uit
het spektrum in de loop iter tijdt genoemd zijn in verband met mogelijke
risico's zurlen we in het volgende systematisch het here spektrum, vanaf
de zeer kortgolvige röntgenstraling tot de zeer langgorvige straling bij
de net-frekwentie, op mogelijke gevaren doornemen. Daarbij zal veela1
sprake zijn van drie niveaus:
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Het maximaal aanvaardbaar geachte niveau. Dit is het niveau dat in for-

mele regels (normen, richtlijnen) of in de niet geformali.seerde

wetenschappelijke literatuur a1s toelaatbaar lrordt beschreven op grond

van kennis van schadelijke effekten bij chronische blootstelling gedu-

rende de werkdagen.

Het achtergrondniveau. Dit is het niveau Lraaraan de mens door natuur-

Iijke of algemeen aanvaarde kunstmatige bronnen is blootgesteld. Gedacht

kan worden aan kosmische straling, de natuurlj-jke radio-aktiviteit in de

aardkorst (en dus in vele bouwmaterialen), het zonlicht, of de radio-

straling van de zenders om ons heen. Dit achtergrondniveau zal veelal

lager liggen dan het maximaal aanvaardbare niveau en met name een veili-
ger referentieniveau vormen wanneer het om chronische blootstelli.ng gaat.

Het@.DitishetStra1ingsniveauwaaraanwerkersmet
beeldschermapparatuur in feite worden blootgesteld. Het zal blijken dat

voor veel gebieden van het spektrum deze blootstetlingsniveaus van beeld-

schermen bekend zíjn, zodat een direkte beoordeling van risico's moge-

lijk is.
De straling van het elektromagnetisch spektrum kan, naar keuze, worden

gekarakteriseerd door de frekreentie, de golflengte, of de fotonen-ener-

gie. !Íelke keuze men maakt is niet van wezenlijk belang, want de drie

zijn rechtstreeks in elkaar om te rekenen. Maar voor het begrip van de

inwerking kan nu eens de ene, dan weer de andere maat het genakkelijkst

zí1n. Zo kan men, uit de wetenschap dat in een apParaat geen spanningen

groter dan bijvoorbeeld 10.00O V optreden, onmiddellijk konkluderen dat

geen straling met fotonenenergie, groter dan 10 kV kan l4torden opgewekt.

Anderzijds kan men bijvoorbeeld uit het feit dat de afmetingen van de

mens van de orde van één meter zijn, konkluderen dat voor radiogolven

vanaf 10 m de t^retmatigheden van absorptie en reflektie niet meer mogen

worden toegepast. Hoewel het spektrum natuurlijk geen scherpe afbakenÍng

tussen golflengtegebieden kent is het, op grond van de wijze van opwek-

king en de inwerking op het lichaam, toch redelijk mogelijk om zulke

deelgebieden te onderscheiden. Algemeen aanvaarde begrrenzingen bestaan

niet; wij zuIlen de in Tabel 3.1 aangegeven indeling in het volgende

hanteren.
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Indeling van het elektromagnetisch spektrum J-n deelqebieden

frekwentie qolflengte
gebied in vacuum

(Hz) (m)

foton
energie

(ev)

gebruikte
benaming

gangbare
bronnen

t021

lo20

1019

10--

1o 
17

t6
10

1o 
15

1o 
14

1 013

LOl2

1o 
11

1o 
10

oto'
P

10-

107

106

105

104

103

rc2

101

:
0

_11
70"

1o-11

1o- 10

-o10 -

-a10 "

-110'

I O-6

-(10 -

I O-4

-210 -

_1
10 '

-í10 '

100

101

)
10-

?
10-

104

q
10-

106

7
10

i

106

q
10-

104

2
1o-

.1

10

1

10'

100

1o- 
1

-alo '
-210 -

-A10 '

-q10-

1 0-6
_1

10 '

-o10"
-oto-

1o-10

1o-1r

10-72

1o-13

i

ioniserende
straling

ultraviolet

zichtlcaar en
nabij infra-
rood

r^Ia:otestraling kachels

kosmische ruirote

radioaktieve materialen

röntgenapparatuur

hoogtezon

zon, gloeilampen

radar

mikrogolfovens

diathermie
FM-zenders

kortegolfzenders

Diddengolfzenders

langegol fzenders

draadtelefonie

netspanning

onweer
kunststof, vloerkleed

mikrogolf-
sÈraling

radiostraling

elektrische
golven

statische
velden
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Wanneer de intensiteit van straling, van welke aard ook, urordt opge-

voerd, wordt onvermíjdelijk tenslotte de grens overschreden waarboven de

straling een schadelijk effekt heeft. Hieronder volgt een opsomming van

de verschillende typen straling en de schadelijke effekten die mogelijk

zijn na blootstelling aan hoge niveaus. In verreweg de meeste gevallen

echter zal blijken dat de niveaus waaraan operators van beeldschermen

worden blootgesteld ver beneden de schadegrens blijven; grote bezorgd-

heid is hier dan ook niet op zijn plaats. Bij veet vormen van straling
hoeven we niet direkt aan gevaar te denken omdat het menselijk lichaam

zelf reageert op de prikkels die de straling geeft. Wie de zon te feI

vindt zat de ogen sluiten, of het hoofd afwendeni wie het te warm krijgt,

zal kteding uittrekken of de verwarmi-ng lager zetten etc. Onze licht-,

warmte- en pijnzin waarschuwen doorgaans tijdig tegen overschrijding
waardoor geen normen en voorschriften nodig zijn.
Anders ligt het bij ioniserende straling, welke niet door onze zintuigen

direkt h,aar te nemen is. Mede hierdoor zijn de angstgevoelens te verkla-

ren om aan deze typen straling blootgesteld te worden.

3.2.2 roniserende straling (meer dan 1017 Hz; kleiner dan 3 x 1o-9 m)

Beeldschermapparatuur werkt met versnelspanningen rond 15 kV (zwart/wit)

tot ca. 30 kV (voor kleur). Deze versnelspanningen komen overeen met die

van röntgenapparatuur voor zeer zachte straling, die slechts enkele nun

in weefsel doordringt. Met name kleurenbeeldbuizen plegen daarom van

loodglas te worden vervaardigd, dat de straling sterk verzlrakt.

De literatuur is praktisch eenstemmig geruststellend over de aktuele

blootstel,ling in verhouding tot normen en achtergrondsniveau (zie pakir

e-a., 1980; NIOSH, 1981, Ministry of Health and !{elfare, 1983) . Helaas

verschaffen de gangbare pubtikaties slechts weinig inzicht in hoe men

tot deze aanbeveling komt. Er wordt weinig aandacht besteed aan de moge-

lijke schadelijke effekten, er $'ordt betrekkelijk gemakkelijk heengelo-

pen over het feit dat de röntgenstraling van beeldschermen in een lager

frekwentiegebied zit dan de achtergrondstraling waarmee ze vergeleken

wordt en de afname van de stralingsintensiteit met de afstand tot het

scherm krijgt evenmin veel aandacht.

Een gunstige uitzondering vormt een recent artikel van Hirning en Aitken
(1982) dat juist wet kwantitatief ingaat op de hierboven gesignaleerde
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problemen. De auteurs laten zien dat, bij de algemeen aangehouden normen

van 5 USv/h * (normblad fEC nr. 65) op 5 cm afstand van het scherm ner-
gens maximale bl-ootstellingsgrenzen worden overschreden. Het meest kri-
tisch blootgesteld zijn borst en schildklier, maar ook hier blijft de

blootstelling beneden de op grond van kankergevaar aangehouden grenswaar-
de. De bl-ootstell-ing op andere plaatsen - en in het bijzonder word.en de

ongeboren vrucht (misgeboorten, spontane abortus) en het oog (staar) ge-
noemd - ligt nog veel- verder onder de gangbare grenswaarden. Hirning en

Aitken voegen daaraan toe dat vrijwel alre beefdschermapparatuur meer

dan een faktor 10 beneden de norm "5 USv/h op 5 cm van het scherm"
blijft en dit brengt hen ertoe de vraag te stellen waarom, aIs dat
blijkbaar zo gemakkelijk kan, deze toelaatbare grens niet nog aanzien-
lijk wordt teruggebracht.

[rlij konkluderen dat de beschikbare evidentie erop wijst dat het bloot-
stellingsniveau zo laag Ís dat dit risj,co te verwaarl-ozen is; maar dat
anderzijds een verdere verlaging van de maximaal toelaatbare straling in
het röntgengebied een nuttige bijdrage tot de algemene stralingshygiëne
zou kunnen vormen.

3.2.3 ultraviolet (B x 1014 - 1017 Hz; 3 x 1o-9 - 3,g x 1o-7 m)

Naar de huidige stand van kennis zijn er vier hoofdtypen van biologische
schadewerking door ultraviolet (Gezondheidsraad, 1978) :

Erytheem ("zonnebrand"). Mifde vormen worden gekenmerkt door, met jeuk
gepaard gaande, voorbijgaande roodheid van de huid. In ernstige gevallen
kan een pijnl-ijke of, wanneer grote delen van de huid worden getroffen,
zelfs gevaarlijke verbranding optreden.

Hoorn- en bLindvliesontsteking (foto-keratitis en foto-conjunctivitis).
Deze, weliswaar voorbijgaande maar zeer pijnlijke aandoeningen kunnen

De Sieverl (Sv) is recent Íngevoerd ter vervanging van de reÍn. I sv = 0r1 mrem



-26-

het gebruik van de ogen tijdelijk praktisch onmogelijk maken ("Iasogen",

" sneeuwblindheid" ) .

Huidkanker (carcinoma, evt. ook sarcoma).

Euidkanker is typisch het gevolg van langdurige blootstelling, veelal

gedurende tientaffen jaren. Afdoende geneeskundige behandeling blijkt in

vele gevallen mogelijk, maar de kans op een dodelijke afloop is ni'et

verwaarloosbaar.

Staarvorming (cataract) *

Deze lenstroebelÍng, die uiteindelijk tot blindheid kan leiden, echter

r^rel- operatief kan worden opgeheven, treedt naar wordt aangenomen pas op

na langdurige blootstelling op lange termijn.

van deze vier aandoeningen zijn aIleen erytheem en staar in een aantal

publikaties in verband gebracht met beeldschermgebruik. De in figuur 3.1

verstrekte spektrale gegevens maken echter duidelijk dat het door beeld-

schermen uj,tgestraalde ultraviolet hiervoor niet aansprakelijk kan worden

gesteld omdat:

- het hoogst gemeten blootsteltingsniveau, in het langgolvige ge-

bied,verbenedendeto]-erantiegrenzenligt(Gezondheidsraad,
1978) .

-degebruiktefosforen(Qakirre.a.,198Oa)hunspektralebegren-
zing altijd bij golflengten groter dan 300 run hebben'

- De doorlating van het glas van de beeldbuis (10-15 rmn dik, vol-

gens Cakir) het uittreden van ultravioLet in het overgangsgebied

300-320 mm effektief onderdrukt-

3.2.4 zÍchtbaar licht en nabi infrarood (2 3x1014-Bx1o14llz
-1ro -1 -€,3x10 m.

Zichtbaar licht en nabij infrarood (tot

ze vrijwel ongehinderd door de oogrnedia

ca. 1,3 u m) hebben gemeen dat

heen kunnen dringen. Bij hoge

*
steeds ryanneer In dlt rapport over staar {ord! gesproken, wordt de "grauwet' staar

bedoelal. De zgn. "blause,, Staar of glaucoon is een geheel antlere oogaandoenlng.
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intensiteit kunnen ze drie soorten schadelijke effekten hebben (Gezond-

heidsraad, 1978):

netvliesverbranding, een soort van blaarvorming t.g.v. de opwarm-

ing van het netvlj-es-epitheel.

lichtschade aan de receptoren, een nogi niet goed begrepen foto-
chemische beschadíging die direkt op de receptoren aangrijpt.

staar, een troebeling van de ooglens, t.g.v. opwarming via de

iris.

Figuur 3.1. Maximaal aanvaardbare doses* ultraviolet in vergelijking met
gemetenblootstellingsni.veaus.Rechtsonder:Spektraledoor-
lating door 10 mm vensterglas.
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Voor het optreden van deze schadelijke effekten bij het kijken naar

beeldschermen bestaat echter geen kans omdat de stralingsniveaus ver
beneden de schadegrenzen liggen. Men bedenke voorts dat, bij dit 'nor-
maler kijkwerk de pijnzin een uitstekende bescherming biedt. Dit ter
onderscheiding van 'abnormaal-' kijkwerk, vraarbij die waarschuwj-ng in
feite is uitgeschakeld, zoals bij laserflitsen (waarbij de waarschuwing

wordt veronachtzaamd). Aangezi,en zulke abnormale kijkkondities bij
beeldschermen nooj-t kunnen voorkomen kan met deze korte beschrijving
worden volstaan.

3.2.5 warmtestraling (: * 1011 - 2,3 x tol4 H",1,3 x 10-6 - to-3 m)

Wat in het voorgaande hrerd gezegd geldt eveneens voor de r4rarmtebestra-

1ing. De enig mogelijke schadelijke werking is huidverbranding door over-
verhitting (Gezondheidsraad, 1978) iets waarvoor onze $rarmte- en pijnzin
ruirn op tijd plegen te waarschuwen. Bij beeldschermen is van het optre-
den van zulke niveaus geen enkele sprake.

3.2.6 Mikrogoffstraling (109 - 3 x L011 uz; 1o-3 - 0,3 m)

rn het mikrogolfgebied loopt de doordringing in het Lichaam met toenemen-

de golflengte geleidelijk op van ca. 0,1 mm (bij een golflengte van 1

rnm) tot een diepte van de orde van cm's (bij 30 cm golflengte). Daardoor

kan het tot een opr4rarmen van diepteweefsels komen zonder dat dat tot een

sensatie van vrarmte of pijn aanleiding geeft. Eén van de gevoeligste

organen voor opwarming - we zagen dit a1 in par. 3.2.4. - is de ooglens,

en inderdaad zijn gevallen van staar door radarstraling bekend. De in de

westerse landen gangbare normen van 1oo w/m2 is mede daarop gebaseerd.

We hoeven hier echter niet lang bij stil te staan, en ook niet in te
gaan op de grote onzekerheden over het mogelijk optreden van subther-

mische effekten (Gezondheidsraad, 1976; Michaelson, 1982), omdat mikro-

golfstraling slechts kan worden opgerrekt door zeer speciaal voor dat

doel gebouwde apparatuur. En deze apparatuur komt nu eenmaal niet voor

bij beeldschermen. Waar ook geen stralingsmetingen bekend zijn die dat

tegenspreken kunnen we het optreden van mikrogolfstraling gevoeglijk

uitsluiten.



-29-

3.2.7 nadiostraling (3 x 104 - 109 Hz; 0,3 - 104 m)

Itlet de radiostraling belanden we in een frekwentiegebied dat we1 betrek-
kelijk gemakkelijk door elektronische circuits kan worden opgewekt. Tech-

nisch blijkt het zelfs mogelijk om, met gevoelige apparatuur, van buiten
af beeldschermgegevens 'af te luisteren'.Tegen deze achtergrond doet het

vreemd aan dat NIOSH (l-981) opgeeft dat op 5 cm afstand van beeldscherm-

en de blootstelling onmeetbaar klein zou zijn. Andere gegevens (Bureau

Radiol. Health, 1981; Weiss, 1983) geven echter we1 een kwantitatlef
beeld. De maximaal gemeten stralingsniveaus lopen van 11 V'l/m2 op 5 cm,

via 0,04 W/m2 op 30 cm tot 3 x 10-7 W/m2 op 6 m afstand tot het scherm.

Deze niveaus kan men enerzijds vergelijken met het achtergrondniveau van

rond 3 x l-O-2 W/m2 tengevolge van de talloze Tv-, FM- en AM-zenders

(waarden voor stedelijke gebieden, Weiss, 1983) en anderzijds met gang-

bare aanvaardbare niveaus. Omdat ook bij gericht onderzoek geen schade-

1j-jke werking gevonden is behelpt men zich in de literatuur met geëxtra-

poleerde waarden voor het rnikrogolfgebied (100 w/m2 dus), maar vermoede-

lijk ligt de werkelijke tolerantie nog veel hoger omdat radiogolven,

anders dan microgolven, het lichaam kunnen omspoelen. ANSI (volgens Natio-

na1 Research Council, 1983) schijnt dan ook te neígen naar 103 yl/m2 voot

het 3 x to5 - : x 706 Hz gebied. !Íij konkluderen in e1k geval dat in het

radio gebied geen schadelijke niveaus van beeldschermen te duchten val-
1en.

3.2.a Elektrische golven (10 - 3 x 7o4 Hzi to4 -: x 107 m) en

statische velden (0 Hz)

Voor de praktijk gaat het hier om de velden t.g.v. het elektrisch net
(50 Hz) en om statische velden. De literatuur over de biologische effek-
ten in clit gebied munt niet uit door duidelijkheid. rn een overzichts-
studie (Hauf, l-982) luidt de eindkonklusie - waarin geen onderscheid

vrordt gemaakt tussen statische en 50 Hz-velden - dat elektrische veld-
sterkten tot 20 kV/m en magnetische veldsterkten tot 240 A/m (0,3 mT)

geen gezondheidsproblemen geven. welke gezondheidsproblemen daarboven

zouden kunnen optreden wordt niet erg duidelijk. Slechts hrordt vermeld

dat elektrische vefdsterkten van 12 tot 15 kV,/m kunnen worden gevoeld

doordat de haren overeind gaan staan of gaan trillen; voorts dat rond 10
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mT magnetisch geinduceeerde lichtgewaarwordingen (fosfenen) kunnen

worden verwacht. Maar geen van beide effekten kan als schadelijk worden

aangemerkt.

Minnaert (l-970) vermeldt normale veldsterkten in de atrnosfeer tot ca.

L000 V,/m en Sulman (1980, geci.teerd door Wa1lach, 1982) geeft aan dat
een abrupte veranderj-ng met 800 V/m geen enkel effekt heeft.

Tegenover deze vage 'normen' valt op dat er weinig feitelijke informatie
is over bij beeldschermen optredende velden. Het Bureau of Radioloqrical
Health (1981) mat waarden voor de magnetische veldsterkte die alle bene-

den 0,22 À/m lagen. Recent meldde Knave (1983) waarden van 5 tot l-5 kvlm
voor de elektrische veldsterkte op de plaats van de operator.* Het lange
tijd ontbreken van dit soort feitelijke informatie verbaast, omdat we1

apparatuur in de handel gebracht r4rordt om optredende velden te neutrali-
seren. Een vaag kwantitatief gegeven bleek te vinden in een folder van

zulke apparatuur (Sunflex, 1982) waarin \^/ordt gestefd dat de 'electro-
static charge' kon worden teruggebracht van ' 2O0O - 1-000 Volt field /m2,

tot rno voltsr door plaatsing van het geleverde filter. Zelfs de meest

welwillende interpretatie van dit gegeven (nI. dat een maximale veld-
sterkte van 10 kV/m zou optreden) leidt nog tot de konklusie dat de to-
lerantiegrens van 20 kV/n niet wordt overschreden. Men kan dan ook stel-
len dat in dit zeer laagfrek\^/ente gebied geen schadelijke effekten te
verwachten zijn.

3.2.9 Konklusies over elektromagnetische straling

Voor het gehele gebied van elektromagnetische straling kan worden vast-
gesteld dat de van beeldschermapparatuur afkomstige blootstellingen onder

de gangbare aanvaardbare doses vallen. Slechts voor het zachte röntgenge-
bied moest daarbij de kanttekening worden gemaakt dat een voor niet-spe-
cialisten leesbare konsistente uiteenzetting van mogelijke risico's, van

verrichte metingen en van gehanteerde normen in de gangbare beeLdscherm-

literatuur node wordt gemist.

* Zie bijlage 2
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3. 3. Ge]uid en ultr luid

Beeldschermsystemen produceren geluid: het geruis van de ventilator, het
gezoem van de disc-drive, de gangbare geluiden van het elektrisch type-
machinegedeelte. Meestal zijn deze geluiden - waarvoor wij geèn meet-

waarden gevonden hebben - zwak t.o.v. andere apparatuur in een beeld-
schermlokaliteit, zoals bv. terminalprinters. Volgens een hrat vage ver-
wijzing door Pedersen (1981) zouden Stewart en Cakir hiervoor waarden

tussen 65 en 75 dB(A) hebben gevonden. Daarnaast kan er bij beeldscher-
men nog een hoge pieptoon zijn, meestal in de buurt van 15000 Hz, maar

soms tot in de buurt van 30000 Hz, veroorzaakt door het systeem waarmee

het beeld rrordt afqetast (Bureau of Radiol. Hea1th, L9B1). Niveaus van

deze pieptonen werden door dit bureau aan een 25-ta1 beeldschermappara-

ten gemeten op een afstand vna 50 cm van het scherm, op de plaats van de

operator. Deze niveaus plachten rond 50 dB(A) te liggen, met een

uitschieter van 68 dB (A) . De genoemde lawaainiveaus liggen nog ver onder
algemeen erkende niveaus van chronj"sche lawaai-beschadiging, Er is dan

ook geen sprake van risj-cors in de zin vraarin we d.aarover schreven in
3.2, en maat voor aanvaardbaarheid za1 daarom de hinder moeten zijn.
Daaronder zullen we niet het zeer subjektieve begrip irritatie verstaan,
maar hre zullen de meer objektieve eis stellen dat men op de werkptek
zonder stemverheffing met elkaar moet kunnen praten.
Gegevens van Van Heusden e.a. (1979) laten zien dat men zijn stem begint
te verheffen a1s het omgevingslawaai hetzelfde niveau heeft als de nor-
male spraak. fn termen van verstaanbaarheid betekent dat een handhaven

van een goede kommunikatie op een afstand van ca. 2 m. Waar het normale

spraakniveau, gemeten op 2 m afstand van een spreker, op ca. 50 dB(A)

ligt lijkt een 50 dB (A) niveau als maximum aanvaardbaar lawaainiveau een

redelijke waarde. Wi1 men ook nog rekening houden met de gehoorverliezen
van ouderen (Plomp en Mimpen, 1979) dan moet een 45 dB(A) ni"veau een

beter grensniveau worden genoemd. Dit niveau is in overeensteruning met

in Nederland gangbare opvattingen (Arbeidsinspectie, 7977). Deze niveaus
liggen beduidend lager dan de door Cakir geadviseerde, maar niet bear-
gnrmenteerde, maximale geluidsniveaus (tussen 55 en 65 dB(A)), afhanke-
lijk van de arbeidsbelasting.
De genoemde pieptoon heeft geen invloed op de verstaanbaarheid, en een

norm hiervoor moet dan ook geheel gebaseerd worden op subjektieve hj-n-
der. Een precieze dB-!,raarde is daarvoor ook a1 niet te geven omdat in
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het betreffende spektrale gebied de gehoorqevoeligheid steil afloopt en

sterk leeftijdsafhankelijk is. waar het echter technisch goed mogelijk

is deze pieptoon te elimineren is er geen enkele reden om erg soepel te

zijn. De eis zou daarom gesteld kunnen worden op 'onhoorbaar' voor 20-

jarigen, iets r^,at rur4,weg overeenkomt met 25 dB(A) voor het gebied onder

20 kP.z. Boven 20 kHz lijkt het enig houvast te bestaan in de door Acton

(1976) opgestelde, op verondersteld risico gebaseerde, blootstellings-

kriteria. De gemeten niveaus liggen daar ver onder.

Konklusie

Voor achtergrondJ-awaai dient in verband met lawaaihinder gestreefd te

worden naar maximaal 45 dB(A) op grond van spraakverstaanbaarheid, en

voor de hoge pieptoon naar maximaal 25 dB(A) teneinde deze irriterende

toon geheel onhoorbaar te maken. rn de praktijk lijken de niveaus bij

beeldschermen niet zefden hoger te J.iggen, doch nooit zo hoog dat van

gehoorbeschadiging sprake kan zijn.

3.4- Binnenklimaat

onder binnenklimaat - in tegenstelling tot arbeidsklimaat - hrordt hier

het samenspel verstaan van temperatuur, vochtigheid, tocht en luchtver-

ontreiniging (stof, ionen, dampen, mikro-organismen, geuren) . Àangezien

dit binnenklimaat niet specifiek wordt bepaald door de beeldschermappa-

ratuur zou het binnen het bestek van deze opdracht te ver voeren om hier

de algemeen aanvaarde klimaatnormen te gaan uitspellen. Men zie hiervoor

de klimaatbepalingen uit het veiligheidsbesluit voor Fabrieken en werk-

plaatsen (VBF), of de overheidsvoorschriften voor MAc-waarden. Wel moet,

bij grootschalige toepassing van oudere typen beeldschermapparaten en

eventueel aanwezige andere automatiseringsapparatuur, extra aandacht aan

het binnenklimaat worden besteed, in verband met warmte-afgifte van deze

apparaten. Een enkele keer s/ordt in de diskussies over kantoorwerk gere-

fereerd aan de mogelijkheid van PCB's (polychloorbiphenylen) in de lucht

en de daarmee verbonden gevaren voor de gezondheid. Bron hiervoor zijn

de door Digernes en Astrup (1982) gemeten waard.en in één Noorse kantoor-

ruimte. Vervolgens is een vage suggestie ontstaan dat dit iets te maken

kon hebben met beeldschermen. Een zweeds onderzoek in meerdere kantoor-
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ruimtes bevestigt deze bevinding echter niet. De onderzoekers wijzen er

bovendien op, dat PCB's ook kunnen worden afgegeven door de kondensators

van Tl-verlichting (Knave, 1983).

Voor zover bekend (Murray e.a., 1981) is er geen reden om specifieke
zorgen te hebben over luchtverontreiniging door het gebruik van beeld-

schermen.

Aan de ionenkoncentratie moeten we we1 even aparte aandacht schenken

omdat deze mogelijk specifiek door beel-dschermapparatuur wordt beinvloed

en omdat deze in de literatuur met name, zij het in nogal vage termen

(!,laIlach, 1982) aLs punt van zorg wordt opgevoerd. De kwal-ifikatie 'vage

termen' slaat zor^re1 op de afwezigheid van kwantitatieve informatie over

bij beeldschermen optredende koncentraties a1s op de onontwarbare wijze
\^raarop de werking van efektrostatische velden (die in dit rapport a1 in
par. 3.2.8 aan de orde kwamen) en van ionenkoncentraties worden dooreen-

gehaspeld.

In principe valt een mogelijke invloed van de ionisatiegraad op de ge-

zondheid niet te ontkennen, en uitdrukkingen a1s 'er zit elektriciteit
in de lucht' duiden op een algemeen gevoelen in deze richting.

Betrouwbare gegevens ontbreken geheel, zodat ook van het aangeven van

aanvaardbare niveaus geen sprake kan zijn. !'lel kan een indruk worden

gegeven van gangbare waarden van de ionenkoncentratie en van de varia-

ties daarvan.

Moore (1982) meldt ionenkoncentraties in zuivere lucht van 2 x 109 per

m3, ,or"L voor positíeve afs voor negatieve ionen. Hauf (1982) geeft een

voorbeeld met binnenhuiswaarden van 4 x 1og resp. 3 x tO8 p"t *3. ond.t

invl-oed van een veld van 1,2,2 kv/m, 50 Hz, daalden beide waarden tot 2 x

1OB per *3. ,., het vri-je veld had echter de nabijheid van hoogspannings-

draden geen enkele invloed op de ionenkoncentratie (gemeten waarden: 2,1

x 108 voor posi.tieve, 1,3 x 108 voor negatieve ionen). Eventueel bij

beeldschermen gemeten waarden (tot nu toe dus niet beschikbaar, zelfs

niet bij Wallach) zouden duidelijk buiten dit variatiebereik van 1 x 108
o?

- 2 x 70' ionen/m- moeten va1len om werkelijk punt van zorg te \^/orden

genoemd.
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Konklusie

víat betreft het binnenklimaat rechtvaardigen de tot nu toe aangedragen

gegevens geen andere kriteria dan in gangbare normen worden geëist. Wel

mag, i-n verband met mogelijke beinvloeding van de temperatuur door

warmte-afgifte van oudere typen beeldschermapparaten en de daarmee

geassocieerde andere automatiseringsapparatuur, exÈra aandacht voor het
goede binnenklimaat worden verwacht.

3.5. Inrichting werkplek

3.5.1 Aanbevelingen met betrekking tot afmetingen, verlichting, vorm-

geving

om op optimale wijze de regelingen en aanbevelingen te gebruiken ten

behoeve van de inrichting van de werkplek kan geput worden uit talloze
publikaties. fn veel van deze publikaties (een aantal zijn sarnengevat in

de hiernavolgende tabel) wordt nadruk gelegd op een op ergonomische over-

wegingen gebaseerde inrichting van de werkplek. Over het algemeen is een

redelijke overeenkomst aan te treffen in de door vele auteurs gegeven

overwegingen, maar waar het op de toepassing er van aankomt kunnen iden-

tieke voorschriften tot redelijk verschillende resul-taten Leiden. Deze

verschillen kan men begrijpen a1s men zich realiseert dat ergonomische

voorschriften zelden hard te maken zijn in termen van 'houdt men zich er

niet aan, dan gebeurt er . . ', maar veeleer moeten worden gezien in

termen van een kosten/baten afweging. Verstelbaar meubilair bijvoorbeeld

is duur, maar het voorkomt we1 klachten. Een afweging van de kosten van

verstelbaar meubilair tegen die van de eventuele klachten is een logisch
gevolg.

Aanbevelingen zoaLs die door één auteur gegeven worden moeten over het

algemeen in samenhang met elkaar beschouwd worden. Het noemen van een

beeldschermhoogte is bv. slechts zinvol in samenhang met de aanbevolen

stoelhoogte. Voorts hangen de aktueel gegeven maten en toleranties nauv,

sanen met de gebruikte antropometrische gegevens en de interpretatie

daarvan. zo kunnen de maatvoeringen voor de werkplek oP twee wijzen weer-
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gegeven rrord.en. In de eerste plaats op een zodanig manier dat de mense-

!!_ike le4gtematen (zoals lengte van onderbenen, onderarmen, totale
lichaamslengte, etc.), dienen tot precisering van tafelhoogte, stoel-
hoogte, etc. Deze manier wordt door de meeste auteurs gebruikt. De

tweede wijze echter baseert zich op de menselijke houding. Deze wi)ze
besteedt meer aandacht aan bv. de hoek die de bovenarm t.o.v. de onder-
arm maakt, de buiging van het hoofd t.o.v. de ruggegraat, etc. Beide
methoden bieden vóór- en nadelen; aanbevelingen waarbij de werkelijke
maten gegeven worden zoal_s de stoelhoogte en de tafelhoogte zijn moei-
lijk te rverinternationaliseren'. Deze aanbevelingen zijn over het a1-
gemeen gegeven voor bepaalde bevolkingsgroepen, zo zal het bv. moeilijk
zijn Japanse aanbevelingen te gebruiken voor Nederlandse mensen, die
over het algemeen zoveel groter zijn dan Japanners. De tweede methode

die a1s geheel wer op internati.onaal niveau te gebruiken is heeft echter
het bezwaar dat nog veel werk door de qebruiker zelf gedaan za1 moeten

worden om de omschreven lichaamsverhoudingen toch weer te vertalen naar

de voor hem of haar van toepassing zijnde konkrete maten, bijvoorbeeld
ten behoeve van aan te schaffen meubilair. Een dergelijke aanpak wordt
o.a. door Hartmann e.a. (1983) gepropageerd. Uit tabel 3.2 blijkt hoe

weinig konkrete maten zij geven terwijl het aantal aanbevelingen door

hen gedaan veel uitgebreider is dan zich in een schema laat vatten. Zo

vinden zij het van het allergrootste belang dat regelmatig een andere

Ij-chaamshouding ingenomen kan worden. Hierdoor echter moet de variatie
die mogelijk is bij instelling van de apparatuur ten vo1le benut worden.

De hierbij gaande overzj-chtstabel (3.2) is opgestel-d om een inzicht te
geven in aanbevelingen zoals die door een aantal auteurs gedaan worden.
De tabel streeft geenszins naar volledigheid, maar geeft we1 een weer-
gave van algemeen gehanteeride maten en voorwaarden. Ook de nog niet ge-
publiceerde rConcept BEA-lijst (Ned. Ver. Erg.,1983), opgesteld door de

Ned. Ver. voor Ergonomie, met aanbevelingen die gebaseerd zijn op de

Nederlandse antropometrische gegevens, is in deze tabel opgenomen.

Er zijn twaalf auteurs (of landen of organisaties) vergel"eken. per pagina
staan er vier. Om bijvoorbeeld de aanbevelingen over het beeldscherm-
apparaat te vergelijken, moet de lezer de eerste drie bladzijden van de

tabel raadplegen.

Tabel 3.2 Vergelijking van normen en richtlijnen voor het werken met

beeldschermen (noten verwijzen naar p. 48 en 49).



Auteur lof land , of orqan isatie) Concept BEA-li jst l Ned. Ver. 

BEELDSCHERMAPPARAAT 

Afmetingen 

Hoogte (+ instelbaarhe iril 

Kijk.a f stand 

Kanteling 

Kleurgev ing kas t, inkl . rand 

om scherm 

Symboo l luminantie 

Scl~;.;1-~i~an t i e 

Erq. 1983 

instelbaar; centrum 83- 121 cm 

boven vloe r 

oog - centrun ~cherm 50- 70 cm 

>~O cd/m ' , beter 100-150 cd/m2 

Grandjean 2 1983 (experimenteel 
vastgesteld) n=68 

cen trum scherm gem. 103 cm bo

ven vloer (95 - 111 cm, 95\l ; 

centrum scherm gem . 33 cm bo

ven tafel (26- 40 cm) 

76 cm gem .; range 61-93 cm 

l -10° achterover 

Hartmann e.a . 1983 (overzicht Health & Safety Executive3 , 
Duitse ' normen ' , aanbevelingen ) London 1983 

bovenkant schenn max . 50 cm 

boven tafel 

10-20° achterover 

afhankelijk van de door de 

t aa k gestelde behoefte 

35- 60 cm (max . 70 cm) 

Kontrast~p scherm 7- 12 voorkeur voor pos. of neg. kontrast 

5- 15 aanbevolen grenzen 

Kontrast scherm t.o.v . omgeving ~ 10 

is nog geen aanbeveling te ge

ven ; 4 tot 15 is toegestaan 

INHOUD SCHERM algemene aanduidingen geven 

welnig maten per onde rdeP.l 

For mat t= indeling informatie 

op scherm ) 

Lettergrootte 

Symbool vo rm 

Matrixgrootte 

Regelaf~tanà 

Letterafstand {spaties) 

' Ref resh rate' 

24 regels me t iede r 80 karak

ter s; eigen indeling 

hoogte: 0 . 5- 0 . 8\ van kijkaf 

s tand t:: 3 mrn) 

breedte : O. 7- 0.8 x hoogte 

veel variatie moge li jk, afhan 
keli j k van gebruik.te matr ix 

c ijfers + kap1t1:1len 5 x 7 accep 

t abel; onder kast min. 7 x 9 

1.5~2.0 x symbool hoogte 

O, 25-0.5 x symboolbreedte 

> 50 Hz , beter 100 Hz 

3 .4 mm hoog 

moe t logisch zijn; geen over 

bndige info bevatten 

kapitalen 5 x 7 goed 

ondf! rkast 7 x 9 nodlg 

w 

°' 



Auteur (of land, of organisatie) CAK!R 1980 (boek) = VDT Manual 

BEELDSCJIERMAPPARAAT 

Afmetingen 

Hoogte (+ instelbaarheid) 

Ki j kafstand 

Kanteling 

Kleurgeving kast, inkl. rand 

om scherm 

Symbool luminantie 

Scherml uminantie 4 

Kont rast S op scherm 

vert. : hor. :: 3:4; diagonaal 

meestal 30. 5 of 38 cm 

bovenkant scherm op ooghoogte 
of lager 

voorkeur 45- 50 cm; max. 70 cm 

wenselijk, als scherm niet 
kantelt , dan ± vertik.aal 

80-160 cd/mi, zo mogelijk. 

i.nstelbaar 

kontrast letter: achtergr. 

8 en beter 10 

Kontrast scherm t.o.v. omgeving 3 tot 5 

INHOUD SCJIEfill 

Format (: indeling informatie 
op scherm) 

Lettergrootte 

Symbool vorm 

Matrixgrootte 

Regelatstand 

Letterafstand {spaties) 

Refresh rate' 

25- 30 regels; 80 k.ar./regel; 

~ A4 formaat 

3 . 1-4 . 2 mm hoog; matrix 5 x 7 

Jan min. 4. 5 mm hoog 

letterhreedte: letterhoogte 
als 7:8 

5 x 7 minimaal; 7 x 9 beter 

1 à 1.5 x letterhoogte 

0.2 - 0 . 5 x letterbreedte 

50-60 Hz 

Duitse DIN 66234 

moet groot genoeg zijn voor 
de informatie 

bovenkant scherm 37-52 cm 
boven tafelblad 

50-80 cm 

5° voorover- 20° achterover 

geen kanteling, dan vert. 

Techn. Univ . of Berlin (TUBJ 

;;:; 50 cm 

vertik.aal 

zo hoog moge 1 ij k.. Symboo 1- en 
schermluminantie moeten instel 

baar zijn 

US MIL STD 1472 B 

scherm 30- 45° onder ooghoogte 
(niet aangegeven voor welk 
schermdeel) 

positiefs---;oork.eur ---- positief kont rast voorkeur pos: of neg. 5 voor lichte om-

2: 2.6 mm of i::: 0 . 54% van 

ki j k.af s tand 

5 x 7 minimaal 

4 dotposities hij 5 x 7 

matrix 

0. 2- 0. 5 x letterhoogte 

50 Hz neg. mee1 v . pos . contr. 

5-10 met achtergrond van geving; neg. voor donk.ere 
20 cd/m 2 

ve rtik.aal 

min. 0.5\ van kijk.afstand 
beter o.6\ van ki jk.afs tand 

punten van matrix moeten 

samenvloeien lot lijn 

1.5 tot 2.0 x symboolhoogte 

zonder flikker 

omgeving 

maximaal 10 

min. 0.6% van kijk.afstand 
en 10 rasterlijnen 

1.5 tot 2. 0 symboolhoogte 

w .._, 



Auteur (of land , of organisatie) l\ustraliê 10 1981 Aanbevelingen CIE TC 3.1 Visual Performance 
Commonwealth Dept. of Science & 3rd Draft Vision and the VDU 

BEELDSCHERMAPPARAAT 

Afmetingen 

Hoogte (+ instelbaarheidl 

KijY.afstand 

Kanteling 

Kleurgeving kast , inkl. rand 

om scherm 

Symbool luminantie 

Schermluminantie 1+ 

Kontrast ~ op scherm 

Technol. 

sch.-toetsb.-conc . 30-50 cm 

Work St. 

150-220 x letterhoogte 

voorkeur kantelbaar 

omgeving scherm mat materiaal , 

refleHie 0 . 2- 0 . 5 

30- 125 cd/m 2 

3- 12 . 5 cd/m 2 

voorkeur instelbaar 3-15, beter 

5-10. positief of negati ef 

kontrast 

Kontrast scherm t.o.v . omgeving max . tafelopp. 4 : scherm max. 8:1 hor. verl. sterkte op tafel 

300- 1000 lux 

INHOUD SCH ERM 

Format (:: indeling i nformatie 

op scherm) 

Lettergrootte 

Symbool vorm 

Matrixgrootte 

Regelafstand 

Letterafstand (spaties) 

' Refresh rate ' 

min. 0.5\ van kijkafstand, 

beter > 0.6\ van kijkafstand 

optimale breedte 70-80\ van 

hoogte 

bij 5 x 7 letterh . max. 3 . 3 mm 

bij 50 cm kijkafstand 

geen flikker 

ZC!lf indeling, vnl. vol günS 

konventionele lekstindel ing 

o. 45- 0.66\ ki jkafs t . hoog ; 

b rüed : 70-80\ van hoogte; 

s tokd . 12- 17\ van letterhoogte 

kapital en en onderkast beiden 

min . 5 x 7, beter 7 x 9 of 

9 x B lijn matrix min. 
4 x 5, groter=beter 

1- 1.5 x letterhoogte 

0 . 2- 0.5 x letterhoogte 

min . 50 Hz pos. kontrast 

hoger voor neg. kontras t 

NIOSHll 1981 Research Report 

Pot. Health Haz . of VDT ' s 

2. 6- 4.2 mm hoog (Rupp, ' 79) 

5 x 7 minimaal 

Concept Voorlichtingsblad 
Arbeidsinspectie ' Het werken 

met bee 1 dschennen' 1981 

t 50 cm 

50-200 cd/m 2 , moet instelbaar 

zijn 

zie noot 12 

voorkeur 7- 12 , aanbevolen 

5-15 

max. 10 

min. 0 . 6\ van kijkafstand 

breedte min. 3/5 van hoogte 

min 5 x 7 , beter 7 x 9 voor 

kapitalen en onderkast komb. 

> 40 regell. en > 2x lette rh. 

0 . 2 - 0 . 5 x letterbreedte 

50 Hz 

w 
CXl 



Auteur (of land, of orqanisatiel ConcC!pt BEA 1-li jz l 1983 

MEUBILERING 

Tafels 

Afmetingen 

Instelbaarheid hoogte toetsen 

bordblad 

niet glimmend 

werkvlakdiepte ii:: 90 cm 

vast 72 cm boven vloer instel

baar 52-72 cm 

Schrijf/l('Csblad vast 72 cm; insb. 57- 81 cm 

lnstelbaarheid plaats beeldscherm t.o . v . vloer , centrum b . s . 83 -

121 cm, al les instelbaar 

Kijkhoek naar :;cherm}j onafhankelijk van kanteling 15° 

Beenruimte 

Polssteun 

Voetensteun 

STOEL 

Zittinghoogte 

Rugleuning 

Poten van de stoel 

Afstand zitting/keyboard 

onderkant tafel - 66 cm voor 

voeten 70 cm, tol 44 cm diep 

bij toetsenbord te koop 

instelbaar: S 19 cm 

vast 43-58 cm; insb. 39-52 cm 

vormvaste gewelfde steun in 

lendestreek , 24 cm :1: 4 boven 

stoelzitting 1a 

Grandjean 2 1983 (l!xperirnent e el 
vastgesteld) 

65- 82 cm (voor toetsenborden 

van 3- 8 cm dikte) 95\ van 

gebr uik. 

centrum scherm 33 cm boven 

taf e l , r ange 26-40 cm 

oog~ :~~e~:g. hoek 

- 9° gem. range -.2 tol -26° 
-4° tot - 14° = 95\ 

j a , 13 cm diep, achterkant 

6 cm hoog, 18° hc.>lling 

gem. 47 cm, range 43 - 75 cm 

hoge rugsteun , totaal 50 cm 

boven ?.itting 

32 cm gem . range 24 - 38 cm 

Hartmann . e . a . 1983 (overzicht Health & Safety Executive3 

Duitse ' normen ', aanbevelingen) Londen , 1983 

reflektie 20- 50\ , liefst mat 

plaats biedend aan alle 

dok urnen ten 

mal 

15-20° 

moel voldoende zijn 

als deze nodig is 

nodig voor kleine mensen 

34-52 cm , instelbaar vanuit 

z i llende positie 

instelbaar in hoogte en 

kanteling 

stabiel met rolpalen 

w 
\!) 



Auteur (of land, of organisatie) CAKIR 1980 (boek) = VDT Manual 

MEUBILER I NG 

TAFELS 

Afmetingen 

Ins telbaarhei d hoogte toetsen

bordblad 

Schrijf /leesblad 

Instelbaarheid plaats beeld

scherm 

Ki jkhoek naar schenn.1 3 

Beenruimte 

Polssteun 

Voetensteun 

STOEL 

Zittinghoogte 

Rug1euning 

poten van de s t oel 

groot , genoeg ruimte voor alle 

dokumenten 

vast 72 cm 

reflektie 0 . 4 t- 0 .6) 

t 20° t. o . v. centrum scherm 

moet voldoende zijn 

al s deze nodig is 

:ii: 5 cm onder 10- 15° 

45-52 cm 

instelbaar , voor en achter , 

hoog en laag , zittend inste1baar 

stabiel + wielen + rem 

Duitse DIN 66234 

min. 120 x 90 c m (b x d) 

(min. 60 cm voor dokumenten) 

vast 72 cm, insb. 60- 75 cm 

Techn. Univ. of Berl in (TUB l 

vast 72 c m, insb . 65- 75 cm 

bovenste lijn onder ooghoogte ; 

sche rm onder hoek 20° met hori 

zontaal 

US MIL STD 14 72 B 

(based on male populationl 

breed 76 cm, diep 40 cm 

instelbaa r 74-79 cm 

.,. 
0 



Auteur (of land , of organisatie) Australië 10 1981 Aanbevelingen ClE TC 3.1 Visual Performance 

MEUBILERING 

TAFELS 

Afmetingen 

Instelbaarheld hoogte toetsen

bord 

Schrij f/leesblad 

Instelbaar , plaats beeldscherm 

Kijkhoek naar schem 13 

Beenruimte 

Polssteun 

Voetensteun 

STOEL 

Zittinghoogte en opp . 

Rugleuning 

Poten van de stoel 

Conunonwealth Dept. of Sclence & 3rd Draft Vision and the VDU 

Technol. 

groot genoeg voor alle dok. 

64 . 2-75.S cm C95\), op ellb . 
hoogte 111enslengte 151- 186 cm 

centrum scherm 20° onder hor . 
lijn van ooq voorkeur; maar 
altijd tussen 10 en 30° 

voldoende breed genoeg blj 
gaan zitten 

breed genoeg bij gaan zitten 

blokvom op 2 maten 

makkelijk verstelbaar opp. 45 

cm br. x 42 cm diep 

komforta.bel , onderk. 8-15 cm 
boven zittingh. ; radius 50 cm, 
gewelfd, makk . insb. 

5- poot met basis 50 an, glijdend 

of wielen 

Work St. 

NIOSH 1 l 1981 Research Report 
Pot. Heal th Haz. of VDT?s 

instelbaar 

Concept Voorlichtingsblad 
Arbeidsinspektie 'Het werken 
met beeldschermen' 1981 

gr oot genoeg voor alle dok. 

opp . toetsenbord.blad 2x br. en 
dp als toetsenbord vr. t 70 an 
, mn. :t 75 cm hoog 

centrum scherm 20° onder 
horh.ontale lijn van oog 

min. 60 an breed en diep 

gewenst voor kleine mensen 

instelbaar 42-50 cm 
(DIN 4551 en 4552) 

instelbaar 

stabiel , 5 (ster) 

.C> 

..... 



Auteur (of land , of organisatie) Concept BEA 1-lijst 1983 

WERKRUIMTE 

Vensters daglichtwering 

zonwering 

Verlichtingsarmaturen 

/algemeen 

Verlichling 14 

\lokaal 

Onbruikbare zönes {bij venster) 

Kleuren 

TOETSENBORD 

[

wanden 

vloer 

plafond 

Afmetingen (opp . dikte) 

Hellingshoek l.o.v. bureaublad 

Kleur toetsen 

Spiegel ing/toetsmater j aa 1 

afmeting toets 

Aanslagdruk 

Aanslagtijds tip 

Indeling toetsen 

gewenst 

zijwaarts zichtbare luminantie: 

S 200 cd/m 2 voor niet voldoen -

de ontspiegeld b.s.; S 1000 cd/m 2 

voor ontspiegeld beeldscherm 

minimaal 250-750 lux (zie NSvV 

(1981) - - - - - - - - - - -
afraden i.v.m. energieverbruik 

en spiegelingen; verlicht werk

vlak meestal onvoldoende 

meestal 3 m vanaf venster on 

bruikbaar als er geen dag

lichtwering is 

aanpassen aan kleur van beeld

scherm (donker-donker, etc.) 

2 cm voorkeur, < 4 cm 

niet kantelbaar 5- 15° 

lichte tinten 

gematteerd 

Grandjean 2 1983 {experimenteel 

vastgesleld) 

dikte 3 cm , 'home row' 8 cm 
boven tafel; hoogte boven 

vloer 73-85 cm (95\) 

Hartmann e.a . 1983 (overzicht Health & Safety Executive3 , 

Duitse ' normen ', aanbevelingen) London 1983 

gordijnen of zonwering 

goed diffuus afschermen om 

spiegeling te voorkomen 

300- 500 lux moet op tafelopp. 

terechtkomen; bij voorkeur 

gehele plafond verlicht 

VDU lussen lampenrijen in 

(niet eronder) en enige af 

stand van raam 

moeten middelmatige reflek 

tie hebben 

moet los van sche rm zijn, 

moet dun zijn 

kleine hellingshoek 10- 15° 

opp. toets lage reflektie 

omgeving v . toets mat oppervlak 

gematteerd, toetsen concave 

vorm van vingertop 

aanslag moet waargenomen wor 

den ; wi jze nie t gedefinieerd 

voor veel cijferwerk aparte 

cij ferinput keybord wenselijk 

"'" "' 



Auteu r (of land, of organisatie) CAKIR 1980 (boek) = VD'l' Manual 

WER!ffiU!MTE 

Vensters daglichtvering 
zonwering 

Verlichtingsarmaturen 

/algemeen 

Verlichtingll+ 
-..;;,,,,.._lokaal 

Onbruikbare zönes (bij venster) 

Kleuren 

TOE'TSENBORD 

\ 

wanden 
vloer 
plafond 

Afmetingen (opp. dikte) 

Hellingshoek t.o.v. bureaublad 

Kleur toetsen 

Spiegeling/ toetsmater !aal 
afmeting toets 

Aans l agdruk 

Aanslagtijdstip 

Indeling toetsen 

gor dijnen of zonwering 
reflektie O. 5-0. 7 

scherm evenwijdig aan licht
bronnen en ramen 

300-500 lux; geen direkte 
l ichthron; lamp-sche1"11l moet 
afgeschermd zijn 

reflektie wanden 0 . 5-0. 7 

reflektie vloer t 0.3 

reflektie plafond ~ 0 . 7 

home row 72-75 cm boven vloer; 
dikte ;$ 3 cm 

kleine helling 

geen zwarte toetsen 

gematteerd, concave vorm 

0 . 25-l.5N9 indrukafstand 
0.8-8 mm 

centrum toets-toets 18- 20 mm 

Duitse DIN 66234 

home row ;$ 3 cm boven blad 

< 15° 

donkere toetsen op lichte 
achtergrond 

20- 50% reflektiewaarde 

veel cijfenterk; apart 
cijferinput blokje; centrum 
toets - toets 18- 20 mm 

Techn. Univ. of Berl!n (TUB) 

500 lux 

home row 72-75 cm boven vloer; 
als > 3 cm dik, dan verzinken 
in tafelblad 

:s 50 

reflektie 0.4-0.6; werkblad 
overigens :S 0 . 6, reflektie ~ 0 .4 

mat; afmeting 13 mm 

indrukafstand 5- 8 mm 

voelen voorkeur 

centrum toets-toets 20 mm 

US MIL STD 14 72 8 (based. on 
male population) 

500-1000 lux; 1000 lux 
verdient voorkeur 

15-25° , 16-17° voorkeur 

afmeting 10-14 mm, 13 mm 
optimaal 

I.3-6.3N voor alfanumeriek; 
indrukafstand 0.8-4. 8 mm voor 
numeriek 

hoorbaar, voelbaar of 'snap 
action' 

i:; 6 . 4 mm tussen aansluitende 
druktoetsen 

~ 
w 



Auteu r (of land, of organisatie) AustraliëlO 1981 Aanbevelingen 

Commonvealth Dept. of Science 
& Technology 

WERKRUIMTE 

Vensters dag lichtwering 
zonwering 

Verli chtingsarmaturen 

algemeen 

/ 
Verlichting ll.+ 

"'lokaal 

Onbruikbare zOnes (bij venster) 

Kleuren 

TOl'TSrnBORD 

{

wanden 

vloer 
plafond 

Afmettngen (opp. dikte) 

Hellingshoek t.o.v. bureaub lad 

Kleur toetsen 

Spi eQe l ing/ toetsma ter iaa 1 
afmeting toets 

Aanslagdruk 

Aanslagtijdstip 

Indeling toetsen 

gewenst, raamkontakt met 
buitenwereld noodzakelijk 

min. 200 lux , zie Aust r. 
Standard 1680 (voor kant. 

Section 5} 

lichtbuizen even-wijdig aan 
blikr ichting operator 

max. 100 lux op muur en max . 

luminantie van muur 15 cd/m 2 

home-mw 70- 72 cm bij vast 
tafelblad; op grond van toetsen 

bord tot 8 cm liefs t 3 cm dik 

ClE TC 3.1 Visual Performance 
3rd Draft Vision and the 
VDU Werk St . 

gewenst, materiaal reflekUe 
0 .5-0. 7 

scherm loodrecht op ramen 
bij voorkeur 

hor . werkvlak 300- 1000 1 ux 

bij posi lief kon trast 

reflektiewaarden: 0.5- 0. 7 
± 0 . 3 

> o. 7 

moet los zijn van sche rm 

kleur funktietoetsen mak kelij k 
onde rsche idbaa r van elkaar , om

gevlng van toets neutrale kleur 

mat; refl. toets: middelm. 
tot hoog ; refl, rest : middelm . 

toetsletler lage refl. , delen 
met versch. funklietoetsen 

makkeliJk onderscheidbaar 

NIOSH 11 1981 Research Report 

Pot. Health Haz . of VDT ' s 
Concept Voorl ichtingsblad 
Arbeidsinspekt!e 'Het werke n 
met beeldschermen ' 1981 

gewenst: gordijnen of zon-wer ing zon-wering gewenst zo af 

schermen dal lum. verh. venst. 

: we rkpL max. 10: l 

plaatsing scherm met zo min 
mogelijk spiegeling; zo nodi g 
lampen zijwaarts afschermen 

scherm loodrecht op ramen bij 
voorkeur 

500- 700 lux 500-1000 lux voo r 
werkta f el 0.8 m hoog; vert . 

verl . sterkte 250- 700 lux 

kan goed zijn voor individueel luminantleverhouding onde r -
meer lux; pas op voor spiege-

1 ing ! 

luminantieverhoudingen binnen 
totale werkplek t ussen 1:3 en 

1: 10 

delen werkplek max. 3: 1 

lumînantieverhoudingen binnen 
totale -werkplek max . faktor 10 

lichte toets , donker symbool 

voor intens ie f numeriek werk 
een apart numeriek blok aan 

bevolen 

.,. .,. 



Auteur (of lMld , .t. er901M t1e) Concept BEALlijst 1983 

KONCEPT 

Koncept.howier 

Positie 

Hoek 

Afmetin~n 

HateriM l 

Papierglil.ns 

ALGEMEiN 

ÓOghooqte t. e . V. et Tl oe r 

Licha.wshoadi"' 7 

Armen, ellebo~ 

Benen, kniH"U.111te 

Hoofd- roap 

t Tertlkaal, zeker als beeld
scherarefle ktie < 10\ 

(meesta l naast beelscherm) 
beter: tussen scherm en toet
se nbord 

Grandjean 2 1983 (experimenteel 
vastgesteld) 

naar keuze 

31 x 43 cm 

gem. 115 cm (107 - 127 cm) 

achterover !:! 14°; 7- 31° (95\) 

94-99° (< lab . exp.) 
87-111° (95\) 

Hartmann e.a. 1983 (overzicht Health & Safety E>cecutive3 

Duitse 'normen ' , aanbevelingen) Londen 1983 

± zelfde afstand als tot scherm; zelfde hoogte als scherm en 
binnen visueel komfortabele zelfde afstand als scherm (re-
hoek (zelfde hoogte) 15° links latief t.o.v lettergrootte); 
of rechts, achter, midden of 

hoek t 90° 

hoek t 90° 

10- 15° voorover 

beter: achter toetsenbord 

beetje gedraaid zodat de 
blik.richting loodrecht 
op papier is 

moet vergelijkbaar z ijn met 
schenn 

voorkomen 

(70- l 90°; pols :t 10° 

.!> 
ui 



Auteur (of land, of organisatie) CAKIR 1980 (boek) = VDT Ma.nual 

KON CEPT 

Koncepthouder 

Positie 

Hoek 

Afmetingen 

Materiaal 

Papierglans 

ALGEMErn 

Ooghoogte t.o.v. vloer 

Li chaamshouàing7 

Armen , el lebooghoek 

Benen, knieruimte 

Hoofd-romp 

kanteling ± 20°, tevens lum. 
verh . 1:3 b.s,:dokument 

beste achter toetsenbord 

oogrichting ± 20° omlaag , kon 

cept loodrecht daarop 

A4 of groter 

mag geen reflekt!es opwekken 

mat papier 

~ 90° 

~ 90°; b BO cm , d 70 cm 

i: 20° 

Duitse DIN 66234 Techn. Univ. of Berlin ITUBl 

hg 66-69 cm, b 120 cm hg 69 cm 

US MIS STD 1472 B (based on 
male populaUon) 

hg 64 cm , b 51 cm , d 46 cm 

o1' 
(J) 



Auteur (of land, of organisatie) Australie 1U 1981 Aanbevelingen 

KONCEP'I' 

Koncepthouder 

Positie 

Hoek 

Afmetingen 

Materiaal 

Papierglans 

ALGEMElli 

Ooghoog te t.o.v. vloer 

Lichaamshouding 7 

Armen, el lebooghoek 

Benen, Knieruimte 

Hoofd-romp 

Commonwealth Dept. of Sc i ence 

& Technol. 

goed instelbaar voor optimale 

plaats , afstand 30- 50 cm 

(idem scherm) 

i 90° 

± 90° 

CIE TC 3.1 Visual Performance 

3rd Draft Vision and the VDU 

Work St . 

makkelijk leesbaar 

geen re fle k.ties gevend gewenst 

NIOSH 11 Resarch Report 

Pot. Health Haz. of VDT ' s 

kontrast letter- achtergrond 

min 5 : 1 

Concept Voorlichtingsblad 

Arbeidsinspe ktie ' Het werken 

met beeldschermen' 1981 

aanwezigheid aanbevolen 

1 inks van scherm op sct1enn

hoogte. alle kijkafstanden 

moeten ± even groot zijn 

(scherm, koncept, toetsenbord) 

20° met vertikaal 

ongeveer even groot al s doku

ment zelf, A4 of folio 

mag niet spiegelen 

moet vold. bewegingsvr. geven 

~ 90°, onderarm ± horizontaal 

ii:: 90° 

"" -.] 
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Ad. Tabel- 3 .2

1. De aangegeven maten zijn die voor vrou\4/en. Voor de maatgeving voor
mannen zie men de BEA-Iijst. (Ned. Ver. Erg., 1983).

Ia. De rugleuning van de stoel- kan hoog of laag zijn, de literatuur geeft
echter nj-et eenduidig aan welke vorm te prefereren is. Essentieel
voor iedere rugleuning is echter een funktionele lunbaalwelving.

2. Grandjean heeft deze aanbeveling ontleend aan een experimenteel on-

derzoek rrraarbij gebruik gemaakt i-s van IBM 3278 en Raythok PT-100

beeldschermapparaten. Dit onderzoek is uitgevoerd met 68 proefperso-
nen; de gemiddelde leeftijd bedroeg 28 )aar en de lengte van de proef-
personen is 168 cm ! 7,5 cm. In een aantal gevallen worden de sprei-
dingen aangegeven waarbinnen 95t (of 90?) van de proefpersonen hun

instelling hebben gemaakt. Deze waarden zijn in de tabef tussen haak-
jes aangeduid.

3. Deze publikatie kan beschouwd worden als meest ïecente Engelse aan-

bevelingen voor het werken met beeldschermen.

4. Schermluminantie in cd,/cm'? = E,, x É met n-- = vertikale verlichtings-VTV
sterkte (in lux) en B = diffuse refl-ektiefaktor van het schermopper-

v1ak.

5. Alsmaatvoor het kontrast wordt hier de l-uminantieverhouding tussen
grootste en kleinste lumj-nantie gehanteerd. Ook andere definities
(met name het relatj-ef luminantieverschil) worden we1 gebruikt ter
karakterisering van het kontrast. In aansluiting bij deze laatste de-

finj-tie spreken wij van positief kontrast als lichte fetters op een

donker scherm worden gepresenteerd, en overa negatief kontrast als
donkere letters op een licht scherm worden gepresenteerd.

6. De proefpersonen konden 4 instellingen zelf doen:

A - hoogte van het toetsenbord boven de vl-oer (62-88 cm)

B - schermhoogte boven de vloer (90-128 cm)

C - schermafstand vanaf tafelrand (40-115 cm)

D - schermkantelinq (75-110"), helli-nqshoek van de koncepthouder

(0-908 )

7. Lichaamshoudinq wordt aangegeven door de hoek di-e de heupgewricht-

schoudergewrichtlijn maakt t.o.v. de vertikaal.
Sommige auteurs meten de hoek vanuj-t de hor.izontale positie, resul-
terend in maten rond de 90o. Deze maten zijn hier steeds omgerekend

van 87" naar 3o voorover; van 93o naar 3o achterover, etc.
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8. Zíe Í:.g- 3-2.
9. De aansfagdruk van de toetsen wordr- uitgedrukt in NeÍ,/ton (1 Newton

= 0,1 kS kracht).
i0. Voor all-e punten aangaande luminantie, kontrast, verlichting etc.

lrordt verwezen naar de tAustralian Standard, 1980', die lrij (nog)

nier rn ons bezit hebben.

11. fn het gehele onderzoeksrapport worden voortdurend de aanbevelingen

gebruiktvan Cakir-VDT Manual en ook regelmatig de Us. I4i1. StandaLds

1472 B (zie voor beide de tabel).
Er víorden weinig 'eigren' aanbeveli-ngen gegeven, derhalve zL)n deze

'doorgegeven' aanbevelÍngen niet opgenomen.

12. Irr i-ret voorlichtingsblad wordt uitgebreid ingegaan op verhoudingen

van luminantie en spiegelingen t.a.v. de objekten in de gehele werk-

rui-mte. In de tabel zijn alleen algemene uitgangspunten opgenomen.

13. oog horizon

centrum
beeldscherm

De kijkhoek woïdt algemeen
gedefiniëerd a1s hoek tussen
de horizon en oog - centrum
beeldscherm

14. Tenzij anders aangregeven zijn de verlichtingssteïkten gredefiniëerd

op het horizontale werkvl-ak.

Aanbevolen en aangetroffen werkhoudingen.
Links: de vertikale lichaamshouding zoals die veelal wordt
aanbevolen. Rechts: de werkelijke lichaamshouding zoal-s die
(volgens Grandjean) meestal Írordt aangetroffen bij beeldscherm-
werkplekken.
(Overgenomen uit: Grandjean e.a., 1983).

kijkhoek

Figuur 3.2
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3.5.2 Bespreking van de aanbevelingen

Het beeldschermapparaat

Voor de afmetingen hiervan worden geen vaste maten gehanteerd. !Íat be-

treft hoogte en instefbaarheid worden opgaven gedaan ten opzichte van de

vIoer, de tafelbladhoogte of de ooghoogte. Deze laatste relatering kan

ook blijken uit de kombinatie van opgegeven kijkhoek en kijkafstand.
Over de kijkafstand lopen de aanbevelingen nogal uiteen, met uitersten
die liggen van 30 cm ondergrens (Australië, 1981-) tot 93 cm bovengrens

(Grandjean, 1983); terwijl de lichte kanteling van het scherm steeds in
dezelfde orde wordt aanbevolen.

Er zijn vier 'verlichtings-onderdelen' binnen het beeldscherm zelf die

leesbaarheid beinvloeden :

- symboolluminantie

- scherml-uminantie

- kontrast op scherm

- kontrast scherm ten opzichte van omgeving

Hiervan is de schermlumj.nantie meestal niet afzonderlijk gespecifi-ceerd,

daar deze direkt vastligt door de vaststelling van het kontrast op het

scherm. A11een pakir beveelt een laag kontrast op het scherm aan, de

overige aanbevelingen ontlopen elkaar niet veel, en liggen royaal rond

een faktor 10. De schermluminantie moet dan zodanig zijn dat een bevre-

digend kontrast van scherm ten opzichte van omgeving ontstaat. De meeste

aanbevelingen geven een laag kontrast van scherm ten opzichte van de

omgeving, met een maximum van l-0.

Inhoud van het scherm

Het format van de tekst op het scherm kan t\./ee vormen a1s aanbeveling

krijgen, meer breed dan hoog, zoafs een getroon Tv-scherm, of meer hoog

dan breed (ca. A4-formaat) om de tekstindeling makkelijk te kunnen

overzien (TUB), De lettergrootte is in de tabel waar mogelijk omgerekend

naar een percentage van de kijkafstand.
over de symboolvorm worden niet veel aanbevelingen gedaan. Ïn de tabel

is bij de symboolvorm de hoogte:breedte verhouding van de letters ge-

noemd. Al1e maten zoals hier aangegeven zijn bedoeld voor kapitalen
(hoofdletters). Meestal wordt gehrerkt met een lettermatrixgrootte van

5x7, terwijl de zgn. 'blokmatrixrgrootte dan bepaald kan zijn op 7x1J',

waarmee de totale ruimte per letter bedoeld wordt, inklusief de sPaties
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naast, boven en onder de letter. In de concept BEA-1ijst wordt uiteen-

gezet dat bij het gebruik van onderkast (kleine letters), waarbij sprake

is van rstokken en staarten', de regelafstand van groot belang is. De

aanbevelingen voor de regelafstand zijn duidelijk in twee kategorieën te

splitsten: 1-1,5 x de letterhoogte en 7,5-2x de letterhoogte, hier zou

wel eens een onduidelijke definitie van het begrip regelafstand een rol-

kunnen spelen waarbij de hoogte van de letter wéI of niet meegerekend

kan worden. waar bij de geraadpleegile bronnen bekend was dat de

letterhoogte niet was meegemeten is door ons de opgegeven regelafstand

omgerekend naar 'inklusief letterhoogter. De Duitse DIN-norm geeft de

regelafstand aan in 4 dot-posities, bij een letteropbouw binnen een 5x7

dot-matrix; dit komt neer op een regrelafstand van 1,6 x de letterhoogte.

De tafel
De tafelafmetingen worden bijna altijd gedefinièerd als 'groot genoeg

voor en plaats biedend aan alle dokumenten'. Meer aandacht t^Iordt besteed

aan de instelbaarheid van de hoogte van het toetsenbordblad. Er worden

nogal verschiflende maten genoemd: zo is bijvoorbeeld de instefbare

hoogte van 52-72 cm van de Concept BEA-lijst (Ned. Ver. frg-, 1983)

geheel afwijkend van die van 74-79 cm door de US.[{IL.STD 1-472 B gegeveni

waarbij vermeld dient te worden dat deze Laatste voor mannelijke

gebruikers bedoeld is. De aanbevolen hoogte voor een vast

toetsenbordblad is unaniem 72 cm.

De stoel
ofschoon de stoel een zeer belangrijk onderdeel vormt van de werkplek is

de aandacht die de diverse onderzoekers er aan besteden hier niet mee i"n

overeensterEning. De meesten van hen proPageren een rechtop zittende hou-

ding waarbij de hoeken die de diverse lichaamsdelen met elkaar maken

rond de 90o liggen. Tot aan de publikatie van Grandjean (1983) scheen

niemand een andere lichaamshouding dan de vertikale voor te staan.

AIle onderzoekers willen met de door hen voorgestelde houding bereiken

dat tijdens het zitten het lichaam zo min mogelijk moeite heeft om in

dezelfde houding te blijven, terwijt tevens het normale metabolisme van

het lichaam niet aangetast mag worden (Centr. RoHU, 1980). Grandjean

stelt daarbij dat de vertikale positie van de wervelkolom tot gevo1g

heeft dat de druk op de wervels veel groter is dan nodig, en ondervangt

dit door de achteroverhellende houding te propageren. Dit zou dan kunnen
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verder ond.erzoek

uitgebreid stil
horen tegen het

eisen.

hiernaar moet echter nog

bij dit recente bericht
aI te dogmatisch lezen

De aanbevolen verlichtingsniveaus verschillen aanzienlijk, van 200 lux
tot 1O0O lux. Uit een deel- van de tabel blijkt (tabe1 3.2, beeldscherm-

apparaat, vel1en 1a, lb en 1c) dat symboolluminantie, kontrast op het
scherm, en kontrast scherm/omgeving, nauw samenhangen met de horizontal-e
(op de tafel) en de vertikale (op het beeldscherm) verlichtingssterkte.
De verlichtingsniveaus in de werkrui.mte moeten goed afgestemd worden op

deze maten. Over de noodzaak direkt daglicht binnen een zekere afstand
van de ramen af te schermen door middel van zonwering lopen de aanbeve-

lingen niet uiteen.

Het toetsenbord

Hiervoor zijn enkele extra aandachtspunten te noemen. Er urordt nog niet
algemeen aandacht geschonken aan de (reeds veelvuldig toegepaste) moge-

lijkheid om gebruik te maken van een apart numeriek blokje.
Ook de aanslagdruk en het aanslagtijdstip krijgen nog te weinig aandacht

in de meeste aanbevelingen.

Het toetsenbord moet 1os zijn van het beeldscherm, zo menen eigenlijk
alle auteurs. Slechts in een uitzonderingsgeval kan het de voorkeur heb-

ben om een eenheid te gebruiken van scherm en toetsenbord. Dit gebeurt

in een werksituatie waarín de gehele eenheid, dus scherm en toetsenbord
samen, heel vaak en snel verplaatst moeten kunnen worden, en de werk-
houding daardoor toch al een zeer gevarieerde is. Wanneer men slechts
incidenteel met een beeldscherm qrerkt, is de vaste kombinatie beeld-
scherm-toetsenbord óók niet te verwerpen.

Het konc?pt

Ovcr de poritie, efirctingen cn hcllingshoek ven dc koncepthouder bestart
waar aanbevolen, een goede overeenstenning. líeinig aandacht daarentegen

wordt besteed aan de papierglans en het materiaal van de koncepthouder.
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Instelbaarheid
De instelbaarheid van meubilair wordt regelmatig a1s wenselijk genoemd.

Hierbij merken wij op dat een beperkte mate van instelbaarheid van on-
derdelen van het meubilair goed lijkt teneinde een optimale aanpassing

te kunnen verkrijgen aan Ij-chaamsafmetingen en voorkeur van individuele
gebruÍkers. Het is evenwel ongehrenst om hiermee te ver te gaan omdat dit
de bediening ontoelaatbaar zou kompliceren, hrat het verkeerd instelfen
in de hand werkt. Een kri-terium dient te zijn dat de procedure die tot
een optimale instel-ling leiilt is weer te geven in een beknopte

handleiding, die bij voorkeur toe te lichten is door middel van een

mondelinge instruktie.

3.5.3 Aangetroffen toestand op de werkplek

In hoeverre voldoen nu in feite de werkplekken aan de aanbevelingen? Het

aantal studies dat hierover preciese informatie verstrekt is beperkt. In
het onderstaande zullen we een korte indruk geven; kort, omdat een uit-
puttende punt voor punt behandeling niet alleen ondoenlijk is, maar ook

niet zo eenvoudig omdat de in de tabel genoemde punten vaak in samenhang

moeten worden bezien.

Centr. ROHU (L98O) heeft in Nieuw-Zee1and een groot vergelijkenil onder-
zoek gedaan waarbij 257 beeldschermwerkers en 1-24 kontrolepersonen met

gewone kantoorfunktíes ondervraagd zijn. Ook rderden atle werkplekken
gekontroleerd op maatgeving, verLichting, spiegeling van het beetdscherm

etc. Als belangrijke konklusies, de werkplek betreffend het volgende:
- 28t van de beel-dschermen vertoonden technische fouten zoals flikker,

' jitter', onscherp beeld.

- Op 3l-t van de werkplekken was de verlichting beneden het niveau van

250 lux dat als minimaal noodzakelijk wordt beschouwd voor het lezen
van een koncept,

- O\rermatige glans en afleidende schermreflekties werden uraargenomen bij
bijna de helft van de beeldschermwerkplekken.

- Geen enkele werkplek voldeed geheel aan de aanbevolen ergonomische
richtlijnen !
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StarnÍnerjohn e.a. (1981) vonden, bij 53 onderzochte werkplekken*, in 5

gevallen maximale lichtniveaus in de werkruimte tussen 1000 en 2000

cd/m2. Ín 43 gevallen waren de ramen niet van afdoende zonwering voor-

zien en in 9 gevallen leidden spiegelingen in het beeldscherm tot lees-

problemen. Metingen aan 22 werkplekken wezen uit dat in 3 gevallen het

kontrast tussen scherm en omgeving boven de 10 uitkwam. In hetzelfde

onderzoek werd de hoogte van het toetsenbordblad bepaald. In de helft
van de gevallen 1ag dit boven de 79 cm wat alleen binnen de door

crandjean (1983) aangegeven marge ligt die waarschijnlijk zal samen-

hangen met dë door hem aanbevolen afwijkende zithouding. In dit onder-

zoek zijn geen verbanden gelegd tussen de geuitte gezondheidsklachten en

de eigenschappen van de werkplek.

Ook stewart (1980, 1981) deed een inventarisatiestudie ten aanzien van

werkplekken. maar hij deed dit door middel van vragenlijsten. Hij kon

dus de $/erkplek niet zelf beschrijven. op grond van zijn ondervraging

van ca. 450 gebruikers (over 320 beeldschermwerkplekken) komt hij tot de

volgende mogelijkheden tot verbetering:
verbeter werkplekken

vervang stoelen
verander verlichting 70t

maak kleine VDU verandering 40t

maak grote VDU verandering 15t

herpfaatsing VDU

voer operator ogentest uit
verander ventilatie
verander organisatie 15t

verminder printergeluid LOt

Deze zeer hoge door Stewart genoemde percentages suggereren dat er nogal

urat te verbeteren valt in de praktijk. stebrart wijst met name op de

praktische aspekten van het introduceren van goede stoelen. Daardoor, zo

zegt hij, is het in de meeste gevallen mogelijk om al1een met een goede

steungevende, makkelijk verstelbare, stabiele stoel een relatief grote

75r

65r

40r

15r

20{^

*
Dlt betreft dezelfde onderzochte

deze publikatie zljn de resultaten
werkplekken als in het NIOSH rapport (1981), echter
van de aangetroffen toestand beter gebundeld.

Ln
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aanpassing van de gehere werkplek te behrerkstelligen, zonder direkt dure
nieuwe tafels te hoeven aanschaffen.

Fàrber e.a. (1983) onderzochten 78 arbeidspraatsen en vonden dat bij 43

arbeidsplaatsen 1= 63t) de luminantieverhoudingen of spiegerhinder niet
aan de eisen voldeden.

Bràuninger (l-983) evalueert in zijn dissertatie de 'lichttechnische'
eigenschappen van beeldschermen. Daarvoor onderzocht hij in het labora-
torium 27 beeldschermapparaten van verschiflende producenten. Grote
verschillen in de gemeten grootheden komen voor. op grond van een

uitgebreide literatuurstudie sterde Bràuninger grenshTaarden op waaraan
ieder beel-dscherm zou moeten vordoen uit visueel-ergonomisch oogmerk.
De volgende eigenschappen onderzocht hij:
- luminantie van de lettertekens
- slmboolscherpte

- symboolkontrast

- symboolstabiliteit
- luminantieverhoudingen tussen beeldschenn, toetsenbord en koncept

- spiegelende reflektiefaktor van het beeldschermoppervlak

- woordbeeld (symboolafmetingen, matrixgrootte, symbool- en regelaf-
stand.

Zo stelde hij bijvoorbeeld ten aanzien van d.e symboorscherpte vast dat
de symboolrand niet meer dan 0,26 mm onscherp mag zijn, uÍtgaande van
een werkafstand van 60 cm. Bij goede instelling van het symboolkontrast
voldoen slechts 4 van de 27 apparaten hieraan, terwijl er 9 in het
grensgebied beoordeeld worden. Bij een maximal-e kontrastinstelling bleek
bij geen enkel apparaat de symboolscherpte meer bevredigend. Zonder hier
in te gaan op de door Bràuninger precies aangegeven goedkeuringskriteria
voor de hierboven genoemde eigenschappen vermelden wij de volgende
resultaten: 19 van de 25 apparaten hadden een goed symboolkontrast. De

symboolstabiliteit krijgt bij 12 van de 20 apparaten een voldoende
beoordeling. rn een standaardvertrek met indirekte verlichting (horizon-
tale verlichtingssterkte: vertikale verlichtingssterkte = 2,5:1) vond
Breuniger voor de verschillende Luminantieverhoudingen het volgende:
tussen een horizontaal op de tafel, liggend lichtgrijs koncept en toet-
senbord wordt sLechts 7 van de 23 keer een goede verhouding van minder
dan 4:1 gemeten; tussen een horizontaal op tafel liggend koncept en het
beeldscherm is clit slechts 6 van de 23 keer het gevaI. Ook voor
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vertikaat opgestelde koncepten zijn de luminantieverhoudingen in meer

dan de helft van de gevallen te groot. De luminantieverhouding tussen

beeldscherm en toetsenbord is zeTfs 12 van de 27 keet boven 1:10. De

auteur wijst er op dat deze slechte onderzoeksuitkomsten door de

producenten makkelijk, zonder produktiekostenverhoging, verbeterd kunnen

worden.

In het boek 'Visual displays, work and Vision' (Nat. Res. Council, 1983)

wordt na een uitstekend overzicht van de door vele auteurs gegeven

aanbevelingen, in de samenvatting gekonkludeerd dat in de praktijk de

basisprincipes van de ergonomie maar al te vaak met voeten worden

getreden. Het nauwgezet opvolgen van de aanbevelingen zou veel klachten

kunnen voorkomen. voor Nederland kennen wij geen inventariserende

veldstudie, De indrukken die experts a1s konsultant hebben opgedaan

(Leebeek, pers. meded.) bevestigen echter volledig het bovenstaande.

3.5.4 Konklusies betreffende de werkplek

Er blijkt een redelijke mate van overeensterÍuning te bestaan tussen de

verschillende door ons vergeleken aanbevelingen en opvattingen over de

eigenschappen van het beeldschermapparaat en de inrichting van de werk-

p1ek. Enkele markante uitzonderingen hierop zijn de uiteenlopende opvat-

tingen over het verlichtingsniveau, de kijkafstand tot het scherm en de

tafelhoogte. ook uit het recente onderzoek van Grandjean (1983) komt een

afwijkende konklusie naar voren: een achteroverleunende lichaamshouding

zou beter zijn dan een rechtop zittende. Het laatste woord over de oPti-

male lichaamshouding lijkt nog niet te zijn gesproken; ook Dainoff

(1982) qaat in op deze problematiek. wij konkluderen dat vooralsnog de

Concept BEA-Iijst (Ned. Ver- Erg., 1983) een goed uitgangspunL is voor de

beoordeling van de inrichting van werkplekken.

ïn een aantal buitenlandse publikaties wordt beschreven hoe er in de

praktijk zeer vaak wordt gezondigd tegen ergonomische regels voor de

werkplekinrichting en ook dat veel beeldschermtypen in ergonomisch op-

zicht verre van ideaal zijn. Voor Nederland zijn geen vergelijkbare ge-

gevens bekend, maar mededelingen van veld.werkers bevestigen deze indruk-

ken ook voor ons land.
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De mens-machine interaktie

3.6.1 Begripsbepaling en vraagstelling

Het begrip 'mens-machine interaktie' kan nader: worden omschreven a1s

'het proces van gegevens-uitwisseting tussen het computersysteem (de

machine) en de gebruiker/bediener van dat systeem (de mens)'. Teneinde

dit proces goed te laten verlopen is wederzijdse aanpassing nodig. Waar

in de beginjaren van de ontwikkeling de mogelijkheden van aanpassing van

de computer beperkt waren werd een grote aanpassíng van de mens ge-

vraagd. Tegenwoordig, mede door het toenemend gebruik van computers door

niet-specialisten, is steeds meer aanpassing van de machine aan de per-

ceptieve, kognitieve en inteflektuele eigenschappen van de mens nodig.

Een vergaande aanpassing van de computer komt ook steeds meer binnen het

bereik door de enorme toename van mogelijkheden, en afname van de kos-

ten, van de 'hardwarer, zoals machinegeheugen en -verwerkingskapaciteit
en bedieningsfaciliteiten.
Aandacht voor het proces van gegevensuitwisseling houdt volgens de

bovenstaande visie het volgende in:

- eenvoudige en doeltreffende wijzen van invoer van gegevensbestanden,

- overzichtelijke en inzichtelijke presentatie van gegevens door de

machine,

- een goed.e struktuur van de dialoog, dat wil zeggen: eenvoudige

besturing van de computerprocessen en begrijpelijkheid en hanteerbaar-

heid van de computermeldingen over deze processen.

Het beeldscherm neemt bij de mens-machine interaktie een belangrijke

plaats j.n: het is het venster waardoor de gebruiker een blik kan werpen

op de door de computer beheerde informatie en op de gang van het verwer-

kingsproces. ïn deze paragraaf za1 echter niet gesproken worden over de

fysische en de psychofysische aspekten van de informatiepresentatie op

het scherm - dit kwam reeds ter sprake in par. 3.5. Omdat de mens-

machine interaktie in belangrijke mate wordt bepaald door de programma-

tuur (software) \^rordt het onderwerp van de huidige paragraaf ook wel-

aangeduid met de naam rsoftware ergonomie'. Deze naam is enigszins ver-

warrend omdat daaronder ook kan worden verstaan de studie van het oP
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inzichtelijke wijze ontwerpen van prograÍma's of prograruna-systemen. Zie
hiervoor bijv. het kollege-diktaat van Holager (1979). rn deze paragraaf
komt deze materie niet ter sprake. Analoog aan de vorige paragrafen van

dit hoofdstuk zullen in deze paragraaf de mogelijke problemen voor d.e

gebruiker en de normen en/of aanbevelingen worden besproken. Daarbij
zulren vele details onbesproken blijven en van de aanbevelingen slechts
voorbeelden worden gegeven die illustratief zijn voor het soort proble-
men dat kan optreden bij de mens-machine interaktie. Ingaan op details
is hier nj-et zinvol omdat deze sterk afhankelijk zijn van de specifieke
toepassingsgebieden. Bovendien hebben weinig details een algemeen aan-
vaarde geldigheid; de aandacht voor deze zaken is vrij recent, en minder
gebaseerd op systematisch onderzoek dan op de beperkte ervaring van pro-
graÍuna-ontwerpers alsmede op de betreffende psychologische literatuur.
Ook zal niet in detail worden ingegaan op de aktuele praktijksituatie
met betrekking tot de kwaliteit van de mens-machine interaktie. Er zijn
hierover vrijwel geen veldstudies bekend. !Íel za1 kort hrorden ingegaan
op enkele ontwikkelingen in de programmatuur die de mens-machine inter-
aktie kunnen verbeteren.

3.6.2 Problemen, richtlijnen en ontwikkelingen

l,logelijke problemen voor de gebruiker
Het hoofdprobleem bij de interaktie tussen mens en computer is dat er
grote verschillen zijn tussen de wijze $/aarop computers gegevens verwer-
ken en de wijze \^raarop mensen dat doen. Ook de uitwisseling van infor-
matie tussen mens en computer geschiedt op andere wijze dan de mens ge-
wend is bij persoonlijke kontakten of geschreven kommunikatie. De kon-
cept BEA-Iijst (1983, hoofdstuk IïI) en Van Apeldoorn (i,983) gaan nader

in op deze verschillen. zo eisen computers nauwgezette opdrachten, die
dan met grote snelheid en zonder fouten r^rorden uitgevoerd. Mensen onder-
ling daarentegen kunnen vaak met vage instrukties aan de slag doordat
zij kennis hebben van elkaars achtergronden en ook eenzelfde soort taal-
gebruik hebben. Hoewe1 de menselijke konununikatie flexibel is (sne1 ver-
anderen van onderwerp, makkelijk fouten verbeteren) is de kapaciteit van

zijn werkgeheugen klein en heeft hij een beperkt vermogen om komplexe

logische strukturen te beheersen.
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Gn deze redenen is bijvoorbeeld het invoeren van gegevens in de computer
voor de mens vaak rnoeilijk of geestdodend. Het kan soms uren of dagen
duren om gegevens in de machine te voeren waarna deze (a1s er tenminste
geen fouten zijn gemaakt) in enkele seconden het probleem alweer oprost
en de resurtaten presenteert. En ars die resultaten komen in d.e vorm van
schier eindeloze tabellen heeft de mens er weer moeite mee om ze te in-
terpreteren en samen te vatten. ook het dialoogproces, dat bestaat uit
het zenden en ontvangen van berichten, geeft aanleiding tot vele moei-
lijkheden, vaak in de vorm van wederzijdse ,misverstand.enr. Hayes e.a.
(1981,) geven een fraai uitgewerkt en iltustratief voorbeeld van wat er
aIlemaal mis kan gaan bij het geven van een simpele opdracht aan de com-
puter maar geeft ook aan hoe dit soort misverstanden kan worden verme-
den.

Dit soort moeirijkheden geeft vertragingen en fouten in de uitvoering
van het werk en voor d.e gebruiker spanningen in de vorm van verveling,
vermoeidheid, irritatie en frustratie. In par. 4.7 wordt nader op de

gevolgen voor het welbevinden van de gebruiker ingegaan.

De laatste jaren wordt het bewustzijn sterker dat goede aandacht nodig
is voor de hier aangestipte kognitieve en emotionele aspekten van het
werken met computers, en dus ook met beeldschermen, naast de in de vori-
ge paragrafen behandelde meer klassiek-ergonomische aspekten. Gericht
onderzoek over de reratie tussen de kwaliteit van de mens-machine inter-
aktie en het welbevinden van de gebruiker is echter nog schaars. rn dit
bestek wordt volstaan met het noemen van enkere publikaties over dit
onderwerp. Een van de moeilijkheden bij dit onderzoek is het meten van
de kwaliteit van deze interaktie. Baily en pearson (1993) geven kriteria
waarmee'professionele' gebruikers een waarde-oordeel kunnen uitdrukken
over het informatiesysteem waarmee gewerkt wordt. Long e.a. (19g3) rap-
porteren over de resurtaten van een gerichte diskussie-techniek die werd
toegepast om de bevindingen met het werken met een interaktief computer-
systeem te verzamelen en te evalueren. ook hier ging het om professio-
nele gebruikers met weinig programmeer-ervaring, die het computersysteem
aanwenden a1s hulp bij werkzaamheden zoals pranning en administratie.
Hierbij bleek dat er relatief veel problemen optraden op het niveau van
de interaktie met de computer. Arndt e.a. (19g3) rapporteren over een
enquète onder sekretarieel personeel, over hun houding ten opzichte van
tekstver!Íerkende computersystemen. Hierbij bleek dat het aantal negatie-
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ve gevoelens afnam naarmate men meer ervaring had met het werken met dit

soort apparatuur. verder noemen wij een experimentele studie van Haupt-

mann en Green (1983) waarin drie verschillende vormen van dialoogstruk-

tuur (koÍmando, menuselektie, natuurlijke taal) werden vergefeken wat

betreft het gemak voor de gebruikers. Als resultaat van deze studie

bleek dat er, ondanks duidelijke verschillen in het aantal woorden en

regels dat per dialoogvorm nodig was om de machine een aantal taken te

l_aten uitvoeren, tussen de drie vormen geen verschillen optraden in de

benodigde tijd, het aantal fouten en ook niet in de tevredenheid van de

gebruikers met het systeem.

Richtl"ijnen
In het volgende komen enkele gepubliceerde richtlijnen ter sprake die

ontworpen zijn teneinde de problemen van de mens-machine interaktie zo

gering mogelijk te maken. veel details van richtlijnen hangen samen met

het soort toepassingsgebied. veel hangt ook af van de taak aan het beeld-

scherm (bv. gegevens zoeken, tekstopmaak, hulp bij het ont\"7erPen, pro-

granmeren etc., zie ook par. 2.2.). De Concept BEA-lijst (Ned' Ver'

Erg., 1983) onderscheidt l-1 verschillende taken met daaraan verbonden

een aantal aspekten van de dialoog \^raaraan bijzondere zorg dient te wor-

den besteed. En, niet in de laatste plaats, za1 de optimale wijze van

interaktie ook samenhangen met het Soort gebruiker, met diens belangstel-

l-ing of ervaring. Een wetenschapper zaI bijvoorbeeld een andere vorm van

omgaan met de machine wensen dan een data-typist; iemand die kennis maakt

met een bepaald computersysteem heeft behoefte aan een minder abstrakte

dialoogstruktuur dan iemand die a1 jaren met het systeem werkt. Een voor-

beeld van een artikel dat nader ingaat op de aanpassing aan het soort

gebruiker is dat van CareY (1982).

In het volgende za7 er niet naar gestreefd worden om alle bestaande

richtlijnen in detail te behandelen. slechts enkele globale principes

worden genoemd en daarnaast enkele details, met a1s doel om een iI1us-

tratie te geven van de aandachtspunten die van belang zijn bij de mens-

machine interaktie. Deze voorbeelden zijn ontleend aan een aantal recen-

te publikaties. Enkele recente Nederlandse richtlijnen die uitvoerig

ingaan op de materie zijn die van Faddegon e.a. (1981 a en b) en Schol-

tens (1982). Een groot aantal van deze richtlijnen zijn ook weergegeven

in de eerder genoemde Concept BEA-lijst. Verder noemen wij het beknopte

maar zeer leesbare overzichtsartikel van Qakir (1983), waarin ook wordt
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verwezen naar de Koncept-DfN 66243-dee1 I (1982) over dit onderwerp,
alsmede een uj-teenzetting over basis-principes door Van Apeldoorn (1983)

Enkele publikaties dÍe vooraf ingaan op de wijze van presentatie van

informatie op het beeldscherm zijn die van Bouman (1980); Engel (1980);

Cakir e.a. (1980 a.); Davis en Swezey (1983).

voorbeelden van algernene basisregels voor de mens-machine interakti-e
zijn: Het systeem moet flexibel zijn, dat wil zeggen dat de dialoog kan

worden aangepast aan veranderingen ln de geoefendheidsgraad van de ge-

bruiker. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er een voorziening is om om

te schakelen van de'1eken-modus'naar de 'expert-modus,. Ook is het
ger,íenst dat de ongeoefende gebruiker zijn doel kan bereiken in kleine
deelstapjes terwijl de meer geoefende gebruiker deze stapjes wi1 ver-
vangen door één krachtig kommando.

Het v/erken met het systeem moet makkelijk te leren zijn. Dit betekent
niet a11een dat er goed instruktieboek moet zijn. Beter is te zorgen dat
men stapsgewijs kan leren omgaan met het systeem, terwijl men hiermee
werkt. Het houdt bijvoorbeeld ook in dat bedieningskommando's en compu-

ter-meldingen niet sterk afwijken van natuurlijke taal- (afkortingen en

kodes vermijden, vooral voor ongeoefenden) en dat het systeem niet aI te
strenge taalregels heeft, bijvoorbeeld:

'19-1-'83' of '190183' of '19 JAN l-983'

zouden alledrie op dezelfde wijze door het systeem moeten worden begre-
pen. De aanwezigheid van de mogelijkheid om aan de machine in ieder sta-
dium verklaringen en toelichtingen te vragen (bijv. door middel van een

speciale HELP-toets) is hierbij ook aan te bevelen.
Het systeem noet volledig beheersbaar zijn door de gebruiker. Dat bete-
kent ten eerste dat de gebruiker ten al1en tijde overzj-cht moet hebben

over wat de machine aan het doen is: de machine moet op het scherm een

binnen 0.L - 0.2 s eenrecho' geven van iedere intoetsing; bij langere
(meer dan 15 s) wachttijden na komplexe opdrachten moet daarvan een mel-
ding komen. Het systeem moet laten zien wanneer het op antwoorden of
kommando's van de gebruikers wacht of wanneer en waarmee het bezig is.
Een laatste opdracht moet doorgaans ongedaan kunnen worden gemaakt en

processen in el-k stadium gestopt. Bij de foutmeldingen moet worden aange-

geven wàt de gebruiker moet doen. Als de foutmelding ontstaat ten
gevolge van een beperking in het systeem moet ook de oorzaak worden ge-
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me1d. Na een fout van de gebruiker moet hij doorgaans slechts het foute

deel van het bericht opnieuw te hoeven invoeren.

Het systeem dient optimaal aangepast te zijn aan de gebruiker en diens

taak. Dit houdt in dat de gebruiker betrokken dient te worden in het

ontwerproces. De meeste van de hiervoor genoemde publikaties gaan in op

de voor- en nadelen die verschillende vormen van informatiepresentatie

en dialooqr hebben voor de verschillende soorten gebruikers en taken. zo

za1 een redakteur bijvoorbeeld de tekst in twee kofonunen willen hebben

waarbij de ene kolom de ongewijzigde tekst is en de andere kolom gebruikt

kan worden om effekten van teksttsi)zigíng te bekijken. De veel voorkomen-

de toepassingen met een groot numeriek bestanddeel (bijv. sport-uitsla-
gen of koersen van aandelen) eisen overzichtelijke tabellen. Ook is er

keuze uit vele dialoogvormen. Bijvoorbeeld de 'menu-selektie', waarbij

een aantal keuzemogelijkheden, voorzien van een labeI, op het scherm

worden gegeven en de gebruiker door míddef van een intoetsing het gewen-

ste alternatief kan kiezen. Dit soort dialoog is nuttig voor ongeoefende

gebruiker maar kan frustraties geven doordat men gedwongen is ook de

niet-relevante keuzemogelijkheden te beoordelen. Een ander voorbeeld

vormen de kommando-ta1en, waarbij een kommando wordt ingetoetst, even-

tueel gevolgd door aanvullende parameters. Dit soort dialoogstruktuur

heeft het voordeel van snelheid, maar is alleen geschikt voor frekwente

gebruikers.

In de hierboven genoemde publikaties worden veel meer globale en verder

gedetailleerde richtlijnen gegeven dan in dit bestek kunnen worden be-

handeld. Het moge duidelijk zijn dat veronachtzaming van dit soort re-

gels kan leiden tot de in het begin van deze paragraaf genoemde proble-

men.

Ontwikkelingen

Mede door de toenemende ,hardwarer-technische mogelijkheden van comPu-

ters zijn ook een aantal ontwikkelingen in gang met betrekking tot de

mens-machine interaktie.
Een voorbeeld met betrekking tot het vereenvoudigen van invoerhandelin-

gen is het door de computer :rezen, interpreteren en weer'netjesr weer-

geven van handgeschreven teksten, tekeningen of foto's (Shirai, 1982;

Hosaka en Kimura, lg82\ , waarbij het zowet om 2-dimensÍonale objekten

zoals elektronische schema,s kan gaan, a1s om 3-dimensionale objekten,
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zoals automodellen. Met betrekkj-ng tot de dialoog kan genoemd worden de

ontwikkeling van flexibel-e interaktieve systemen die naar wens kunnen

worden gebruikt in verschillende modussen, e1k toegesneden op specifieke
toepassingen (Pfaff e.a., 1982).

Carroll (1982) beschrijft ook hoe tekstverr^'erkende systemen zo kunnen

worden gemaakt dat ze lijken op computerspelen zoals 'Adventure', utaar-

bij het leren werken met zoin systeem gaat via een boeiend en motiverend

spel van vraag en antwoord.

Ook vermelden wij de ontwikkeling in het verstaan en produceren van ge-

sproken taal door computers (PoIs, 1983; Nooteboom, 1983; Green e.a.,
1983). En, a1s laatste voorbeeld, de ontwikkeling in het begrijpen van

de natuurlijke struktuur van mensentaaf door computers. Kempen (1983)

beschrijft hoe de weinige 'natuurlijke taal'-systemen die thans a1s

softwarepakketten op de markt zijn nog maar in de kinderschoenen staan

betreffende taalvaardigheid. Systemen die meer rekening houden met eigen-

schappen van het menselijk taalgebruik bestaan reeds a1s prototypes in
l-aboratoria, hoewel de introduktie van computers waaimee men net zoals

met mensen kan kommuniceren nog in een verre toekomst 1igt. De bestaande

systemen zijn bovendien vee1al in het EngeLs, hoewel er aan de univer-
siteit van Nijmegen wordt gehrerkt aan een Nederlandstalig dialoogsysteem

dat aansluit bij natuurlijk taalgebruik (Hage, 1983).

of dit soort ontwikkelingen werkelijk bijdraagt tot vermindering van

spanningen, irritaties en andere negatieve gevoelens bij de gebruiker,

blijft uiteraard een vraag. Veel zal in dit verband ook afhangen van de

in de volgende paragrafen te bespreken aspekten van werkorganisatie en

arbeidsvoorwaarden.

3.6.3 Konklusies over de mens-machine interaktie

onvoldoende aanpassing van de machine-eigenschappen aan eigenschappen

van de mens geeft problemen in de kommunikatie tussen mens en comPuter.

Deze kunnen, behalve tot vertragingen en fouten in de taakuitvoering,
tot psychische spanningen bj.j de gebruiker feiden. Tot nu toe bestaan er

vrijwel geen gedokumenteerd onderzoek naar dj,t soort effekten op het

welbevinden van de gebrui.ker. WeI zijn er recent, ook in het Nederlandse

taalgebied, uitvoerige richtlijnen verschenen voor de mens-machine

interaktie" Deze illustreren dat de programmatuur in vergaande mate de
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Ínhoud van de arbeidstaken bepaalt. In principe is daarom verbetering
van de arbeidsinhoud (werkstrukturering) mogelijk door de progranmatuur

te veranderen. Hierbij staan wij aan het begin van een ontwikkeling, die
mede vrordt nogelijk gemaakt door de technologische ontwikkelingen van de

computer.

In plaats van de mens te beschouwen a1s een zwakke schakel in het auto-
matiseringsproces, za1 men de computer steeds meer kunnen laten funktio-
neren a1s een komfortabel en krachtig werktuig dat ten vol1e door de

gebruiker kan worden beheerst en benut.

3.7. Arbeidsinhoud

Het nog niet ingevoerde Artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet be-
paalt dat bij de organisatie van arbeid de veiligheid en de lichamelijke
en geestelijke gezondheid in acht moeten worden genomen. Ongevarieerde

en zich in een kort tijdsbestek herhalende arbeid moet, zoveel a1s rede-

lijkerwijs kan worden gevergd, vermeden worden. "zoveel a1s redelijker-
wijs kan worden gevergd, moet de inhoud van de taak van de werknemer

zodanig worden bepaald en moeten de samenwerking, de leidíng en het toe-
zicht zodanig worden geregeld, dat de arbeid bijdraagt tot zelfontplooi-
ing van de werknemer en vermeerdering van zijn vakbekwaamheid, en dat er

voor de werknemer voldoende mogelijkheden zijn om het werk volgens zijn
eigen inzicht, zoal-s dat mede bepaald \,rordt door zijn vakbekwaamheid, in
te richten, kontakt met andere werknemers te onderhouden en zich op de

hoogte te stellen van het doel en het resultaat van zijn arbeid en de

eisen die daaraan worden gesteld",
In deze paragraaf zal- worden nagegaan welke aspekten van het werk met

beeldschermen van belang zijn voor een studie ten behoeve van een nadere

invulling van deze wetsteksten.

3.7.1. Taakaspekten

De konceptualisering en operationalisering van het begrip arbeidsinhoud,

in het kader van verschillende arbeidswetenschappelijke benaderingen, is
een blijvend punt van diskussie. We zullen daarop in dit rapport niet
ingaan en verwijzen naar besprekingen daarvan door de Projektgroep
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'Techniek, organisatie, arbeidsmarktr (Christis e.a., 1,980) en door

Eruytier en Ter Huurne (1983). Wij gebruiken hier een globale indeling
van hoofdaspekten, die door alle auteurs - aI is het soms in andere woor-

den - worden onderschej"den: vereiste kwalifikaties, de mate van autono-

mie en de samenwerking met anderen (koöperatie).

!Íanneer deze aspekten van de arbeidsinhoud niet in overeenstemming zijn
met de kapaciteiten, behoeften en verwachtingen van de beeldschermwerk-

ers kan dat leiden tot ontevredenheid. De emotionele spanning, die hier-
mee gepaard gaat kan op den duur ook gevolgen hebben voor de gezondheid.

Autonomie, kwalifj-katie en koöperatie
Onder autonomie wordt verstaan de handelj-ngsspeelruimte ten aanzien van

het bepalen van werkwijze, werkvolgorde en werktempo. De autonomie kan

klein zijn, zoals bij routinematige of kortcyclische arbeid, of groot
zoals bij kreatief en professionee.L werk.

Met vereiste kwalifikaties wordt bedoeld het niveau van opleiding (ken-

nis), kapaciteiten en ervaring (vaardigheden) dat nodig is om een taak

goed te kunnen uitvoeren. Wanneer dat niveau daalt als gevolg van tech-
nologische en arbeidsorganisatorische ontliikkelingen is er sprake van

funktie-uitholling of degradatie. Een stijging van het vereiste niveau

wordt aangegeven met de term funktieverrijking of regradatie. Aangeboden

kwalifikaties zijn de kapaciteiten en vaardigheden waarover werknemers

beschikken. Er kunnen diskrepanties ontstaan tussen enerzijds de mate

van autonomie in het werk en de vereiste kwalifikaties en anderzijds de

aangeboden kwalifikaties. De Í'lereldgezondheidsorganisatie (Crespy en

Rey, 1983) wijst erop dat dergelijke diskrepanties bij beeldschermwerk

nadelige gevolgen kunnen hebben voor de geestelijke gezondheid.

De noodzaak om met anderen sanen te \^rerken kan verminderen bij de invoe-
ring van beeldschermen a1s er tegelijkertijd sprake is van arbeidsdeling
en elektronische konununikatie. De samens/erking rnet anderen wordt abstrakt
omdat die verloopt via de computer. In dit verband wordt wel gesproken

van grotere rzelfstandigheid'. Dat is echter een ongelukkig begrip omdat

het associaties wekt met autonomie en bij grotere 'zelfstandigheidt de

autonomie juist kleiner kan zijn geworden. Voor het funktioneel en in-
formeel kontakt met anderen is niet a1leen de arbeidsinhoud van belang,
maar ook de mogelijkhej,d om aktiviteiten op verschillende plaatsen uit
te voeren. Het ontbreken van kontaktmogelijkheden kan leiden tot sociaal
isolement (Maas e.a. , 1982) en kan een gevaar zijn voor de geestelijke
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gezondheid (Crespy en Rey, 1983). De hiermee samenhangende plaatsgebon-

denheid heeft eveneens gevolgen voor de lichamelijke gezondheid.

De gezondheid is in het geding omdat de lange perioden van statische
spierbelasting niet (meer) worden afgewisseld met dynamische belasting.
Dufheid en lusteloosheid kunnen eerder optreden. Bovendien is het even

weglopen voor een andere aktiviteit een soort pauze. !Íanneer deze onder-

brekingen van de koncentratie op het werk vervallen, kunnen verschijnse-
1en van vermoeidheid zich eerder voordoen.

De plaatsgebondenheid van beeldschermwerk lijkt een nevenprodukt van

nieuwe technologieën en vormen van arbeidsorganisatie. I'len zou deze ech-

ter ook kunnen zien al-s de vervolmaking van een aspekt van kantoorratio-
nalisatie, namelijk het minimaliseren van 'onnodige' pauzes vanuit een

oogpunt van opvoering van de produktiviteit. Braverman beschrijft hoe

vretenschappers en management al in de jaren tien hier druk mee bezig

hraren. De lay-out van het kantoor werd. veranderd. Pneumatische buizen

voor kommunikatie tussen afdelingen en lopende banden werden ingevoerd.

Kranen, hraaruit mensen water konden drinken werden dichterbij geplaatst.
AIle benodigdheden voor het werk kwamen onder handbereik en men bere-

kende de besparing in meters, die kantoorwerkers gemiddeld op een dag

liepen. Braverman stelt dat de rationaliseerders onvoldoende het belang

inzagen van geregelde beweging en onderbrekingen voor een goede taakuit-
oefening (Braverman, 7974). Gegeven de plaatsgebondenheid van een aantal

beeldschermtaken is deze problematiek nog ni.et verouderd.

Het welzijn van werknemers wordt ook bepaald door de maatschappelijke

effekten van het soort werk dat men doet. Autonomie en vereÍste kwali-
fikatie zi.jn samen met de beloning grraadmeters voor de maatschappelijke

status. De mate waarin men z'n kwalifikaties in het werk kan verbeteren

is van invloed op de positie op de arbeidsmarkt. Een verandering van

typen taken door invoering van beeldschermen kan dan ook tot verschui-
vingen leiden in de segmentering van de arbeidsmarkt en de maatschappe-

li.jke gelaagdheid. Inmers, zo stelt ondermeer De Sitter (1981), 'Een

latente output van produktietechniek en arbeidsorganisatie is dat daar-

door een maatschappelijke gelaagdheid van groepen met een eigen sociaal-
ekonomische achtergrond in stand blijft, die de kenrnerken van de

organisatie van de arbeid binnen de fabrieken en kantoren onmiskenbaar

weerspiegeltr. Omgekeerd, zo zegt de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, liggen de primaire oorzaken van de ongelijke verdeling
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van arbeidskenmerken in de historische machts- en produktieverhoudingen
(wRR, 1977).

Meerdere auteurs $/ijzen erop, dat ook de uitkomsten van automatische
tekst- en gegevensverwerking en procesbeheersing tegen deze achtergrond
moeten worden begrepen (Braverman, J-974; Volpert e.a. , L979i Cristis
e.a., 1980).

Een ander maatschappelijk effekt van taak- en funktieontwikkeling is de

socialisatiewerking. De in het werk gebruikte kwalifikaties zijn van
invloed op de ontwikkering van de persoonlijkheid en de tussenmenselijke
verhoudingen (croskurth, 1929). De Wereldgezondheidsorganisatie wijst er
bijvoorbeeld op, dat monotoon beeldschermwerk tot onbehrust stereotyp
gedrag leidt zowel- op het werk ars in de overige levenssferen (crespy en
Rey, 1983).

Kalsbeek zegt dat repeterend werk arreen kan worden uitgevoerd onder het
regiem'stop thinking'en geeft voorbeelden van mensen die die toestand
ook in de vrije tijd voortzetten, hetgeen tot schijndomheid reidt
(Kalsbeek, 1983). Ook hooggeschoold werk kan effekten hebben op het ge-
drag in de vrije tijd. prograrnmeurs bijvoorbeeld kunnen zo gefascÍneerd
zijn door hun werk dat ze weinig pauzes nemen, lang doorwerken en thuis
niet kunnen ophouden met over hun werk te denken. Tegerijkertijd ervaart
men weinig erkenning door anderen van dat werk. Eascinatie en ontevreden-
heid gaan sanen en leiden tot spanningen in de privésfeer (projektgruppe
Automation und Qualifikation, l-983).

Beeldschermfunkties kunnen sterk verschilren wat betreft kwalifikatie-
vereisten, autonomie, tijd aan het scherm enz. Dat hangt samen met keu-
zes ten aanzien van de apparatuur (par. 2.2.), progranunatuur (par. 3.6.),
arbeidsorganisatie en automatiseringsproces (par. 3.7.2.r.

3.7 .2. Organisatorische aspekten

ïn relati-e tot de techniekkeuze zi)n er een aantal arbeidsopgaven, die
in de organisatie vervufd moeten worden. Deze arbeidsopqaven worden ver-
deeld over afdelingen en hiërarchische niveaus en opgesplitst in
deeltaken (arbeidsorganisatie). wat voor werk de mensen te doen krijgen
hangt vervolgens af van een eventuele samenvoeging van (deel)taken tot
funkties -
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Taken en arbeidsorganisatie

Het kan voor de inhoud van de arbeid veel uitmaken hoe het werk op de

afdeling en in de onderneming is georganiseerd. Weltz e.a. onderscheiden

op grond van hun bevindingen in een groot onderzoek naar tekstven"rerking

e1f organisatiemodellen. Elk van de funkties typiste, sekretaresse en

administratief medewerker verschilt min of meer per aangetroffen organi-

satiemodel. Het meest bekend is het verschil- in taken tussen een typiste

op een centrale afdeling voor tekstverwerking en een typiste, die betrok-

ken is bij het werk op een kl-eine afdeling (!Íeltz e.a., 1979). Soortge-

lijke organisatiemodellen laten zich ook opstellen op het kontinurfm cen-

tralisatie-decentralisatie met betrekking tot Ínfornatiestromen en be-

sluitvorming. zo hrordt in een publikatie van de Nederlandse Middenstands-

bank (NMB) gezegd dat het beleid van banken er over$/egend op gericht is

om informatie en beslissingen te decentral-iseren en beheersing enz te

centraliseren teneinde de vele afdelingen van d.e bank bijeen te houden

(de zogenaamde decentralisatieparadox) (NMB, 1978). Met gedecentrali-

seerd beslissen worden waarschijnlijk bedoeld de verantwoordelijkheden

met betrekking tot de uitvoering van het beleÍd. De besluitvorming ten

aanzien van het algemene beleid wordt juist gecentraliseerd. van Asch en

Tijdens (1984) konkluderen op basis van hun onderzoek naar de ontwikke-

ling van informatienetwerken bij de grote banken (AMRO, ABN, RABO, NI\'!B)

dat in a1le gevallen de techniek wordt gebruikt voor een decentralisatie

van de gegevensinvoer en een gelijktijdige centralisatie van de verwer-

king van transaktiegegevens.

De praktische invulling van deze paradox is van invfoed op taken en

funkties. Deze invul-ling hangt ook samen met de juridische struktuur van

de onderneming. Decentralisatie lijkt in het geval van de koöPeratieve

RABo-bankstruktuur verder te gaan dan in het geval van de holding-struk-

tuur met werkmaatschappijen bij de andere grote banken. verschillen in

arbeidsorganisatie hangen ook samen met de bedrijfstak. Het verwerken

van uitgifte-opdrachten in een apotheek is ander werk dan op een expe-

ditie-afdeling van een industriëel bedrijf. Nieuwe organisatiemodellen

worden mogelijk gemaakt door de keuze van bepaalde volmen van automa-

tisering. Als informatie en beslissingen op kantoren gedecentrali-

seerd kunnen worden en in de procesindustrie het proces inklusief de

korrekties automatisch verloopt hoeft het topmanagement nog slechts in

te grijpen ats uit de gegevens die het centrale niveau bereiken blijkt
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dat de uitkomsten niet in overeensternming zijn met de planning (manage-

ment by exceptj.on).

Taken en funkties
vervorgens is het van belang om een onderscheid te maken tussen taken en

funkties- Een funktie kan bestaan uit meerdere en verschillende taken.
Bekende funkties d.ie maar uit één taak bestaan zijn beeldschermtypiste
(tekstinvoer) en invoertypiste (gegevensinvoer). voorbeelden van gemeng-
de funkties zijn sekretaresse, redaktiewerk en baliewerk. ook hier is
het weer afhankelijk van gemaakte arbeidsorganisatorische keuzes of de
arbei-dsopgaven met beeldschermen gesprei.d zijn over meerdere typen funk-
ties of dat ze gekoncentreerd zijn in enkele funktietypen. Door de invoe-
ri-ng van nieuwe technologie en organisatieverandering kunnen bestaande
funkties sterk veranderen. Enerzijds is er een tendens naar overlap van
taken. Dat is bijvoorbeerd het geval bij journalisten en grafici. Een

ander voorbeeld geven weltz e.a. (1979) voor de kantoorsektor. De taken
die tot voor kort behoorden bij de funktie typiste, sekretaresse en ad-
ministratieve mede\derkers blijken zodanig te veranderen ten opzichte van
elkaar, dat nieuwe benamingen nodig zouden zijn. De belangrijkste ten-
dens is dat de nieuwe taken op elkaar zijn gaan rijken. Anderzijds wor*
den nieuwe vormen van arbeidsdeling in de prakti.jk gebracht. Het foto-
zetten blijkt een verzamelnaam voor de funkties bediener centrale ver-
werki-ngseenheid (computer), bediener van beerdscherm voor opmaak, be-
diener korrektiebeeldscherm, bediener optische leesmachine en bediener
fotozetmachine (schwarz e.a., lgg2). cegevensinvoer is vaak gesplitst in
invoer en kontrole op de invoer. rn een bezinning op de toekomst van de

sekretaressefunktie bij philips (1979) realiseren de auteurs zich het
bestaan van beide tendenzen. Gezien de toenemende overlap van taken kan
men zich een argemene funktie onder de titeL afdeli-ngsassistent(e) voor-
stellen. Maar de opsterlers van het rapport realiseren zich dat het waar-
schijnlijker is dat de tendens van arbeidsdeling word.t voortgezet. De

ruim twintig door hen onderscheiden sekretariële taken zouden in L99o
verdeerd kunnen zijn (met overlap) over de funkties: wordprocessoropera-
teur(trice), kommunikatie-specialist(e), storage & retrievar specia-
rist(e) , algemeen sekretaris (esse) , groepssekretaris (-esse) , tekstspecia-
list(e), office manager, administratief assistent(e), administratief
specialist(e) en primaire kantoorwerker.
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Taken en automatiseringsbeleid

Beeldschermwerk - en mogelijke problemen en klachten die daarmee samen-

hangen - kan slechts begrepen worden a1s het wordt geanalyseerd aIs een

aspekt van automatisering. Het gaat dan om de meest recente fase van

automatisering, dj-e gekenmerkt wordt door de toepassing van mikro-e1ek-

tronika. op grond van het beschikbare onderzoek (zie ook de volgende

hoofdstukken) kan gesteld worden dat mikro-elektronika en beeLdschermen

niet vanzelf of noodzakelijkerwijs tot positieve of negatieve gevolgen

voor het werk hoeven te leiden. zovlel funktieverrijking a1s funktie-

uitholling komen voor. Bij qelijke produktietechniek is soms sprake van

centralisatie en soms van decentralisatie van de arbeidsorganisatie- De

uitkomsten worden bepaatde door keuzes die het management maakt ten aan-

zien van apparatuur, prograÍmatuur, funktiesamenstellj,ng en arbeidsorga-

nisatie- Deze keuzes kunnen uiteraard slechts binnen bepaalde randvoor-

waarden worden gemaakt. Men moet kiezen uit de apparatuur, die op de

markt is en opereren binnen bestaande markt- en machtsverhoudingen. uit

verschillendeonderzoeken(9akir,1981;Gottscha111981,1982)komteen
min of meer gelijk beeld naar voren van de motieven van ondernemingslei-

dingen om tot automatisering over te gaan. Konkurrentieverhoudingen zijn

debelangrijkstebepalendefaktor.oPdeeerstePlaatsstaankostenbe-
sparingen. Dan volgen een betere beheersing van het produktieproces en

de informatiestromen en het meer tegemoet komen aan wensen van klanten.

In een aantal bedrijven noemt men decentralisatie van de verantwoorde-

lijkheid a1s motief en soms spelen humanisering van de arbeid en het

volgenvandetechnologischeontwikkelingeenrol.Pleidooienvoorsa-
menwerking per bedrijfstak (sektoroverleg) of in Europees verband (Van

Houten, 1983) worden zelden omgezet in een praktische bundeling van

researchkapaciteiten of afspraken over autonatisering'

Automatisering betekent meestal in de eerste plaats het aanschaffen van

apparatuur. Door de nadruk oP rationalisatiemogelijkheden wordt nieuwe

apparatuur uitgekozen op grond van een vergelijking van kosten en effi-

cj-ëntie.Vaakblijkendanechterdeautomatiseringsdoelennietof
sl,echts gedeel_telijk te verwezenlijken omdat het technische systeem

onvoldoende aansluit bij ile werkorganisatie en de kwalifikaties van de

mensen, die er mee moeten werken. Pas de laatste jaren begint er meer

aandacht te komen voor organisatie-analyse en organisatieverandering in

koÍöinatie met automatisering. Soms wordt automatisering te gemakkelijk

gezienalshetenigemiddelvooreenbetereprocesbeheersing.Ineen
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evaluatie van automatiseringsprojekten bij de Nederlandse spoorwegen

(NS) komt naar voren dat men soms niet is nagegaan of door een andere

organisatie van het werk een verbetering van de procesbeheersing moge-

lijk was. Het invullen van arbeidsorganisatie en funkties vindt nogal

eens plaats nadat de apparatuur en de programmatuur al besteld zijn'

onder meer bij de PTT bestaan dat soort problemen. Een konklusie van een

konferentie van personeelsfunktionarissen was, dat een eerste beslis-

sing, eenzijdig genomen vanuit de techniek of vanuj-t de commercie, in

zijn nadere uitwerking een opeenstapeling van (niet-bedoelde) effekten

blijkt te hebben. Gepleit wordt voor een vroege en planmatige irÈreng

van de sociale faktor, zodat bijvoorbeel-d de mogelijkheden kunnen worden

benut om de kwaliteit van de arbeid te verbeteren (PTT Hoofddirektie

Personeelszaken, l-983) .

Nog een ander voorbeeld iS, dat in de procesindustrie beeldschermen in

meet- en regelkamers worden toegepast zonder dat de sterke en zwakke

punten van de oude situatie zijn geanalyseerd. Het gevolg is dat met

name de prograÍmatuur in de nieuwe situatie niet voldoet en bijstellingen

derhalve steeds achteraf moeten plaatsvinden (Kragt, Píso, 1982) '

I,leestal worden bij het organiseren van de arbeid heersende opvattingen

over arbeidsdeling in de praktijk gebracht. vooral voor de kategorieèn

tekst- en gegevensbewerking betekent dat funktie-uithoIIing. Deze uit-

komst is echter niet toevallig of inherent aan het beeldschermgebruik.

veelvuldig is gewezen op 'verkeerder veronderstellingen in het organi-

satiedenken van het management, zoals dat arbeidsdeling tot grotere ef-

ficiëntie en effektiviteit zou leiden. De positieve produktivj"teitsresul-

taten bij taakverrijking en groepswerk hebben geleerd dat deze veronder-

stelling niet altijd juist is. Produktiviteitsverbetering vereist be-

heersing van het arbeidsproces. Beheersing van het arbeidsproces im-

pliceert in het traditíonele organisatiedenken beheersing van het ar-

beidsgedrag van werknemers door regels, voorschriften, gedwongen arbeids-

tempo. Deze beheersing vindt onder meer plaats door bureaukratisering en

scheiding van ontrríerp-, uitvoerende en kontrofetaken, De invloed van

werknemers op hun eigen gebied wordt hierdoor geminimaliseerd en hun

vervangbaarheid wordt vergroot (Mok, 1980). In deze situatie komt tot

uitdrukking ,dat de organisatie van het PloduktieProces mede als effekt

heeft dat de ongelijke machtsverhouding tussen ondernemingsleiding ener-

zijds en werknemers anderzijds in stand blijft. Dat een vergaande ar-

beidsdeling niet altijd de meest efficiënte en effektieve is r,rordt daar-
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om op de koop toe genomen. Er is sprake van een zekere tegenstrijdigheid.
Gordon spreekt in dat verband van het gelijktijdig streven van het mana-

gement naar opvoering van de produktiviteit en de planbaarheid (kwanti-
tatieve efficièntie) en naar beheersing van het gedrag van werknemers
(kwalltatieve efficÍëntie) (Gordon, 1976).

De uitkomst van automatiseringsprocessen is gezien het bovenstaande het
resultaat van het handelen van een aantal 'partijen, vanuit eigen doel-
stellingen en binnen strukturele ekonomische en politieke randvoorwaar-
den. Deze rpartijen' kunnen zj-jn: onderzoeksinstellingen/ontwerpers,
fabrikanten van apparatuur en programmatuur, verschillende groepen of
afdelingen van het management in gebruikersondernemingen, 'grote, en

'kleine' ondernemers en onderscheiden groepen werknemers. Er is nog nau-
welijks onderzoek gedaan naar hoe de interaktie tussen deze ,partijen'

verloopt en hoe doelstellingen, handelen en strukturele voorwaarden sa-
menhangen. Er is we1 behoefte aan meer inzicht daarin teneinde vat te
krijgen op automatiseringsprocessen. Het is zinvol, om bij toekomstig
onderzoek naar automatisering wat de proceskaít betreft drie aspekten te
onderscheiden:

l-. het ontwerpproces

2. het besluitvormingsproces
3. het invoerings- of implementatieproces.

3. 7. 3. Arbeidsbelastin

De fysieke belasting bij beeldschermwerk hangt vooral samen met de in-
richting van de werkplek (par. 3.3. t/m 3.5.). De psychische of mentale

belasting bij tekst- en gegevensverwerking hangt zowel samen met de hoe-

veelheid te verwerken informatie in een bepaalde tijd aIs ook met de

komplexiteit van de informatie en van de mens-machine dialoog (par.

3.6.). Een in verhouding tot de aangeboden kwalifikaties en de kapaci-
teít van het biologisch organisme te grote psychische belasting kan tot
spanning leiden.
Om onduidelijkheden bij het gebruik van het begrip 'stress' in deze kon-

tekst te vermijden za1 de term rdrukr worden gebruikt aIs synoniem voor

stress om situaties te beschrijven, die voor het individu extern zijn
(stressors). 'Spanning' zal worden gebruikt a1s synoniem voor stress om

het effekt aan te geven dat druk op iemand heeft (Murre11, 1978i
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Fletcher en Payne, 1980). Over het algemeen beschouwt men in de litera-
tuur spanning a1s het gevolg van een situatie waarin iemand niet (he1e-

maal) kan voldoen aan de hem gestelde eisen (Cox e.a., lg79). Deze opvat-
ting dient aangevuld te worden omdat ook het moeten voldoen aan te lage
eisen (monotoon werk, onderbelastirg) tot spanning kan 1eiden. Hoe hoog

de spanning opl-oopt is afhankeli,jk van de mate waarj.n mensen zich kunnen

of weten aan te passen aan de druk (Se1ye, 1950). Fineman (1979) bijvoor-
beeld onderscheidt drie reaktiewijzen: werkloos toezien, vermijden of
konfrontatie. Het niet kunnen weerstaan van d.e druk kan leiden tot een

serie gevoJ-gen die varièren van ontevredenheid op korte termijn tot ge-
zondheidseffekten op langere termijn (Murre11, i-g7B).

Hoeveelheid en soort infonnatie
Met de invoering van beeldschermen is de hoeveerheid informatÍe die men-

sen tijdens de werkdag verwerken sterk toegenomen. Het oproepen van in-
formatie kost inuners weinig tijd in vergelijking met het vroegere zoek-
werk en bovendien wordt de informatie op het scherm gekomprimeerd gepre-
senteerd. De vraag is of de mental_e belasting daardoor toeneemt en onder
welke voorwaarden dat leidt tot spanning en (te) grote vermoeidheid.
Faktoren van mentare berasting bij beeldschermgebruik kunnen verschirren
per type taak. Eenvoudige gegevens- en tekstinvoer vraagt relatief weinig
koncentratie. De hoeveerheid informatie kan echter tot een te hoge belast-
ing leiden bij een hoog of gedwongen tempo en te weinig pauze. Kontrole-
en korrektiewerk vraagt een hoge koncentratie en wordt bovendien vaak

lang achtereen gedaan. Ook gegevens- en tekstbewerking vragen een hoge

koncentratie. Deze hoeft niet te zeer belastend te zijn omdat men door-
gaans kan afwisseren met niet-beefdschermtaken. Tenslotte is bij ontvíik-
kelingstaken sprake van hoge koncentratie. Het lijkt er echter op, dat
het effekt daarvan in termen van mentale berasting minder groot is naar-
mate de betrokken werknemers meer handelingsruimte ten aanzien van werk-
tempo en werkwijze hebben.

Een andere vraag is of de mate van a-bstraktie of de onbegrijpelijkheicl
van de informatie voor de beel-dschermwerker een berastende faktor is.
voorar bij invoerwerk hreet men vaak niet waarop de informatie betrekking
heeft. En is er vervolgens nog een verschil in belasting tussen het in-
voeren van onbegrijpelijke cijfers en onbegrijpelijke tekst?
Recentelijk is door Zingrone en Mcluhan een geheel andere hypothese ge-
formuleerd over de relatie beeldschermwerk en stress. volgens hen kan
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ernstige spanning ontstaan door eentkonflikt'tussen de linker en de

rechter hefft van de hersens. Gewoonlijk is één kant van de hersens do-

minerend. rn de l^lesterse samenleving is dat de linkerkant, die de analy-

tische, woordelijke funkties beheert. De rechterkant kontroleert de

visuele of beeldfunkties. Beeldschermen stj-muleren nu de rechterkant,

die in 'konflikt' zou komen met de op de tektst reagerende linkerkant,

waardoor verwarring, desoriëntatie en een gevoel van onwezenlijkheid

zouden ontsÈaan. over deze op het eerste gezicht niet erg aannemelijke

hypothese z!1n tot op heden slechts Canadese krantenberichten

(interviews met zingrone en Mcluhan) bekend en zijn nog geen

hretenschappeli jke publikaties ontvangen.

Meetprobl-emen

Stressors zijn moeilijk te isoleren en te meten. Een algemene maat om de

werklast of de uitwendige belasting te meten j-s er niet. Pogingen om ten

behoeve daarvan de hoeveelheid informatie in bÍts uit te drukken zijn

mislukt omdat het menselijk brein niet afs een computer werkt. (zie voor

een literatuuroverzicht in relatie tot beeldschermgebruik: Lenior, 1977)

Een vergelijking van de werklast is we1 mogetijk tussen funkties die tot

eenzelfde produkt leiden. De prestatie of produktiviteit is dan de verge-

lijkingsmaat. ook subjektieve opvattingen kunnen een indikatie zijn voor

de werklast. Het gaat om een kombinatie van hoeveelheid ihformatie en de

komplexiteit of moellijkheidsgraad van die informatie.
ook bij het meten van de effekten van de werkdruk bestaan problemen.

omdat stressors moeilijk zijn te isoleren zeggen fysiologische meetre-

sultaten nog weinig over een verband met bepaalde stressors, zowel in

als buiten het werk. ook buiten het werk kan druk ontstaan (wonen, so-

ciale relaties enz.). Sommige auteurs wijzen op een toename van stress

a1s gevolg van de ekonomische recessie, tot uitdrukking komend in een

toenemend aantal geesteszieken, hartpatiënten, alkoholisten en gevallen

van (poging tot) zeffdoding (Zie voor een overzicht van deze literatuur:

Gordon Lawrence e-a., 1982).

I'1et (psycho)fysiologische meetinstrumenten (EEG-aktiviteit, ademhaling,

hartslag e.d.) kunnen echter wel binnen eenzelfde taaktype verschillende

effekten worden vastgestetd in verhoudj-ng tot verschillen in werklast.

Ook hier kunnen subjektieve ervaringen een indikatie voor spanning en

vermoeidheid zijn. Een extra komplikatie is dat een gemeten toename van

de fysiologische aktiviteit nog niet hoeft te betekenen, dat de gesigna-
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Ieerde spanning schadelijk is of kan worden voor de persoon in kwestie.
Schadelijke gevolgen hoeven er bijvoorbeeld niet te zí1n a1s men een

nieuw en akseptabel evenwicht tussen druk enerzijds en behoeften en kapa-
citeiten anderzijds weet te realiseren.
Maar ook een rsubjektieve' benadering (naar opvatti-ngen en houdingen) is
niet zonder problemen.

Stress gaat, in alle definiti-es, over wat mensen ervaren en vind.en van
de spanningen, waard.oor zij denken te \{orden omringd in hun maatschappe-
lijke orngeving, maar paradoxaal genoeg, gaat stress ook over wat mensen

ontkennen dat hen overkomt (Gordon Lahrrence e.a., J-992).

onderzoek naar stress heeft zowel een 'objektieve, kant (observaties en

fysiorogische effekten) aLs een Ísubjektieve' (opvattingen, bereving).
opvattingen kunnen slechts begrepen worden a1s aspekt van het bewust-
zijn, waarin kennis, waarderende stellingname en waargenomen hand.elings-
perspektieven één geheel vormen. voor een goed begrip van het bewustzijn
is het nodig dit te interpreteren als staande in wisselwerking met de

arbeids- en maatschappelijke positie van de onderzochten.
Bijvoorbeeld kan het voorkomen dat mensen grote of steeds terugkerende
spanning in het werk proberen te aksepteren a1s een normale situatie,
omdat ze gezien hun positie op de interne (bedrijfs-) en externe arbeids-
markt toch geen uitzicht op beter werk hebben.

Tensl-otte speelt bij de ervaring van spanning en de manier waarop men

daarmee omgaat de persoonlijkheid een rol. Het zogenaamde persoonlijk-
heids-type A bijvoorbeeld (kompeti-tieve instelling, gelijktijdige betrok-
kenheid bij meerdere akti.viteiten met een 'deadline,, sterke behoefte om

zaken onder kontrol-e te houden) produceert meer adrenaríne dan andere
persoonlijkheidstypen, wat geinterpreteerd kan word.en a1s een effekt van
spanning. Mannen reageren bijvoorbeeld anders op stressors dan vrouwen.
Frankenhàuser (1978) acht het waarschijnlijk dat het persoonlijkheids-
type-A meer bij mannen voorkomt en dat dit samenhangt met kultureel be-
paalde verschillen in rolpatronen.

3.7.4. Konklusies potentiële stressors bij beeldschermwerk

Bij beeldschermwerk kan spanning a1s gevolg van overbelasting ontstaan
door een hoog of gedwongen arbeidstempo, te weinig'natuurrijke,of for-
mele pauzes, te hoge produktienormen, het verwerken van te veel- infor-
matie en een langdurig hoge koncentratie (invoer en bewerking). De in-
formatie kan bovendien te komprex zijn of te onbegrijpelijk. verder kan
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spanning ontstaan afs gevolg van overbelasting door werk waarvoor kwa-

lifikaties vereist zijn die men niet heeft (bewerking en ontwikkeling)

en door individuele prestatiekontrole (invoerwerk).

spanning als gevolg van onderbelasting kan voorkomen bij bijvoorbeeld

bewakings- en kontrolewerk als men gedurende langere perioden niet in

aktie hoeft te komen. Behalve door aanpassing aan de eisen, die het werk

met zich meebrengt, kan spanning ook ontstaan wanneer het werk niet vof-

doet aan de verwachtingen. voorbeelden daarvan zijn het bestaan van Ia-

gere kwalifikatievereisten dan het niveau van de aangeboden kwalifika-

ties, te weinig kontakt door plaatsgebondenheid en te geringe zeggen-

schap over het eigen werk en over de automatisering daarvan (invoer/-

uitvoer en bewerking).

3.8. Arbeidsvoorwaarden

In deze paragraaf wordt besproken hoe werk-

kontrole en beloning van invloed kunnen zijn

den van beeldschermwerkers.

rusttijden, prestatie-
gezondheid en welbevin-

en

op

3.8.1. Werk- en rusttijden

Gegeven de grote hoeveelheid te verwerken informatie, de statische werk-

houding, de gevraagde koncentratie, het verminderen van aantal en duur

vantnatuurlijke'pauzes en het soms langdurig kijken naar het scherm,

stelt zich de vraag of werk- en rusttijden bij beeldschermwerk moeten

worden aangepast. Bij handhaving van de pauzes en lrerktijden zoals die

voor vergelijkbaar niet-beeldschermwerk gelden zouden mogelijke effekten

als hoofdpijn, spierpijn en oogvermoeidheid kunnen worden versterkt

(Central ROHU, 1980; Dainoff, 1-983,b). Uiteraard is er verschil naar

taaktypen. oogvermoeidheid bijvoorbeeld is vooral te verwachten bij in-

tensief schermwerk zoals kontrolerende en korrigerende invoertaken, ver-

keersleiders, telefoondienstinformatrices, en sommige ontwikkelingstaken

(onts/erpen, progranuneren) .

Een ander probleem van werk- en rusttijden bij de invoering van beeld-

schermen kan zijn een toename van het werken in ploegen. Automatisering

vergroot het aandeel van de vaste kosten van de onderneming in de totale
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kosten. Een benutting van de apparatuur gedurende een groter deel van de

dag kan zich voordoen als ekonom.ische noodzaak. Een afweging teqen de
nadelen voor de gezondheid bij ploegendienst is evenwel nodig.

3. 8. 2. Prestatiekontrole

pakir (1981) en de Wereldgezondheidsorganisatie (Crespy en Rey, 1983)

wijzen erop, d.at, hoewel het aantal kontroles gering kan zijn, de theo_
retische mogelijkheid van prestatiekontrole aL stress veroorzaakt. vrij-
wer aLle onderzoekers, die zich bezighouden met beeldschermen signaleren
de mogelijkheid, die de nieuwe technorogie bÍedt om de prestaties en de

werkwijze van werknemers te meten en te kontroleren. op zich is dat niet
nieuw. Ar in de jaren tien waren er schrijfmachines in gebruik waarbij
dat kon (Braverman, 1974). Er i.s veeleer sprake van een herleving van
deze kontrolegedachte en een verfijning van de middelen.
Prestatiekontrole is het best mogelijk bij invoerwerk (aantal aanslagen,
aantal regels gekorrigeerd), maar kan ook worden toegepast bij bewerking
van gegevens (aantal behanderde polissen, aantal verwerkte zoekopdrach-
ten) en bewerking van tekst (aantal bewerkte paginars).
Voorbeelden uit de BRD laten zien dat persoonlijke prestatiegegevens
soms worden opgenomen in personeelsinformatÍesystemen naast gegevens
over opleiding, loopbaan, werkhouding, ziekteverzuim enz. (Kursbuch de-
cember 1981; Kilian, 1982).

Een andere vorm van kontrole di.e mogelijk is geworden door de toepassing
van beeldschermen is het gebruik van videokamera,s in de werkruimte.
Problematisch is niet dat mensen regelmatig op hun prestaties beoordeeld
worden door bijvoorbeeld de eigen chef, maar wer dat door de genoemde

nieuwe kontroremogelijkheden het werk transparant, doorzichtig is gewor-
den. Niet a]leen het arbeidsresultaat, maar ook de werkwijze kan (op e1k
moment) gekontroleerd worden. wanneer kontroles plaatsvinden hoeft aan
de werknemer niet bekend te zijn en de kontrolerende instantie of per-
soon kan voor de werknemer anoniem blijven, rn de Bondsrepubliek Duits-
land (BRD) spreekt men van 'de glazen mens'.
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3.8.3. BelonÍng

De gevolgen van beeldschermwerk voor de beloning kunnnen verschillend

zijn. Funktieverrijking in de kategorie ontwikkeling kan na klassifika-

tie van de funktie tot een hogere beloning leiden. Funktie-uitholling in

de kategorieën bewerking van tekst en gegevens kan tot een lagere in-

schaling leiden (wink1er, lgTg). De zittende werknemers zullen dat niet

1n hun portemonnee merken omdat de bescherming van hun beloningsniveau

in de cAo geregeld is. Hun opvolgers komen waarschiinlijk wel in een

lagere funktiegroeP terecht.
Tenslotte vergemakkelijkt de meetbaarheid van individuele prestaties een

herinvoering van systemen van prestatiebeloning, waarvoor werkgeversor-

ganisaties de laatste jaren weer pleiten. Qakir (1980) en cresPy en Rey

(1983) wijzen op het gevaar van stress als gevolg van tariefwerk met

beeldschermen.

3.8.4. Deeltijd en thuiswerk

Deeltijdbanen voorzien in een behoefte. hlanneer echter intensief beeld-

schermwerk in deeltijd r^rordt uitgevoerd zonder aangepaste pauzes of zon-

der afwisseling met niet-beeldschermtaken, omdat het toch maar een ge-

deelte van de dag wordt gedaan, bestaat de mogelijkheid van een te grote

arbeidsbelasting in een te korte tijd. Daarbij kan ook nog een ander

aspekt van de arbeidsvoorwaarden, namelijk de beloning, problematisch

worden als deeltijdwerknemers voor een deeltijdloon relatief meer werk

verzetten dan voltijdwerknemers voor een volledig loon.

Door het goedkoper worden van beeldschermen, door arbeidsdeling en door

elektronische kommunikatie is het mogelÍjk geworden om het typen van

tekst en het invoeren en korrigeren van gegevens thuis te doen (over-

diep, visser, 1984). Bij thuisr^'erk kunnen echter de arbeidsvoorwaarden

slecht zijn (onregelmatig werk, stuk* of tariefloon) en kan over het

algemeen niet voldaan worden aan normen betreffende de inrichting van de

werkplek.
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3- 8. 5. Konklusies arbeidsvoorwaarden

Gevolgen voor de gezondlieid en het welbevinden van bèeldschetmwerkers

zljn in principe trogelijk door niet aangëpaste werk- en rusttijclen, bij
eenzijdige beeldscher:ritaken, die Eedurende een gÍoot deel yan de dag

worden uitgevo€rid. Waar sprake is van ëlektronische prestatiekontrole,
funktiegroepverlaging en prestatieLoon kan ee:rdet spanning ontstaan dan

waaÍ dit niel het geval is. De genoemde gevolgen kunnen sterker zijn bij
deeltijdwerk en thuiswerk.
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GEZONDHEIDSPROBLEMEN EN KIACHTEN

4.1 Probleemstelling

In dit hoofdstuk komen ter sprake de problemen bij het werken met beeld-
schermen zoals die door de werkers zelf worden ervaren. Een van eerste
artikelen die de aandacht vestigden op gezondheidsproblemen in verband

met het werken met beeldschermen is dat van Ostberg (1975) met de nogal
al-armerende titel: 'CAts 1=Sg.Idschermen) pose health problems for opera-
torsr. Nadien zijn er vele artikelen over dit onderwerp verschenen.

Slechts een beperkt aantal hiervan zijn direkte rapportages van veldstu-
dies waarin klachten en symptomen in verband met beeldschermwerk zijn
geinventariseerdi een groter aantal publikaties is verschenen in de po-
pulaire pers en vooral deze laatste groep artikelen heeft er toe bijge-
dragen dat in algemene kring er een zekere mate van ongerustheid is ont-
staan over de mogelijke nadeli.ge gevolgen van ieeldschermwerk.

In het hierna volgende beperken wij ons meestal tot de direkte rapporten

en publikaties over genoemde veldstudÍes. De vragen die wij ons hierbij
stellen kunnen aIs volgt worden samengevat:

- Wat is de aard van de gezondheidsproblemen en klachten?

- Hoe groot zijn de klachtenfrekwenties bij beeldschermwerk vergeleken

bij andersoortig $rerk?

- Welke specifieke eigenschappen van de beeldschermtaak of
beeldschermwerker kunnen in verband worden gebracht met de

k lachtenpatronen?

Met betrekkj-ng tot de aard van de problemen is in de volgende paragrafen

het volgende globale onderscheid gemaakt: visuele problemen; geboorteaf-

wijkingen en miskramen; huidirritaties; problemen in verband met het
bewegingsapparaat en overige fysieke klachten; problemen in verband met

het psychisch funktioneren; problemen met de taakinhoud, en problemen

met de arbeidsvoorwaarden.

verder is waar mogelijk onderscheid gemaakt tussen: min of meer chroni-
sche schade aan de gezondheid, gezondheidsproblemen van voorbijgaande

aard (bv. vermoeidheid) en rechtstreekse klachten over de werksituatÍe.
Een strenge koppeling van klachten en taak- of persoonseigenschappen

bfeek vaak op problemen te stuiten. Vaak zijn in de te behandelen studies

een onvoldoende aantal faktoren afzonderlijk onderkend waardoor
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geen strenge ui-tsprake over de oorzaken van klachten mogelijk zijn. A1s
bijvoorbeeld groep A meer oogvermoeidheidsklachten heeft dan groep B en
tegelijkertijd brijkt dat bii groep A meer reflekties van lichtbronnen
in het beerdscherm optreden, kan er pas van een oorzakelijk verband wor-
den gesproken ars andere mogerijk relevante taak- en persoonseigenschap-
pen voor de twee groepen niet ook nog eens systematisch verschirlen tus-
sen de ttee groepen.

uit hoofdstuk 3 bl-eek dat in de praktijk inderdaad een aantar min of
meer 'objektieve' knelpunten zijn te konstateren met betrekking tot de
ergonomie van beeldscherm-werkplekken. ook zijn daar potentiëre knel-
punten met betrekking tot de arbeidsinhoud en -voorwaarden gesignaleerd.
straringsrisico's breken echter niet aanwezig te zijn bij beeldschermen.
Hoewel op grond van deze konstatering dus één mogelijke oorzaak voor
gezondheidsproblemen is uit te sluiten, zar blíjken dat op grond van de
huidige kennis er slechts indikaties kunnen worden gegeven voor moge-
lijke andere oorzaken van gezondheidsproblemen en klachten.

4.2 Visuele problemen

rn deze paragraaf zar worden ingegaan op de visuele probremen. omdat er
in brede kring ongerustheid heerst over de vraag of het werken met beerd-
schermen slecht is voor de ogen zar eerst aandacht worden besteed aan
mogelijke chronische achteruÍtgang van de ogen. Daarna zurJ"en worden
behandeld de klachten of symptomen van meer voorbijgaande aard, die sa-
mengevat kunnen worden onder de term oogvermoeiilheid. omdat over dit
laatste begrip nogal wat onduidelijkheid heerst zal hierop in een apart
gedeelte een toerichting worden gegeven. verder zal worden ingegaan op
de verschiiren in frekwentie van oogvermoeidheidsklachten bij beerd-
schermwerk en andersoortig werk, de invloed van de tijd die per dag aan
het scherm rdordt doorgebracht, de invroed van visuere en niet-visuele
taakeigenschappen en de invroed van persoonsgebonden eigenschappen zoals
die van oog en bri1.

onder de noemer 'visuer-e problemen' zou men ook kunnen verstaan een vorm
van epilepsie waarbij rtoevallen' vrorden uitgerokt door het kijken naar
flikkerende lichtprikkels of streeppatronen. vorgens Mackay (1982) is cre

fraktie personen dÍe hiervoor gevoerig zijn in de orde van 1:5.000 à
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l-O.OOO, waarbij naar schatting de helft van deze groep hun eerste toeval

kreeg in de leeftijd van l-0-14 jr, tijdens TV-kijken. Beeldschermen zou-

den op analoge wijze het optreden van dit soort toevallen kunnen stimu-

leren bij hiervoor gevoelige personen. Er zijn hierover echter geen kwan-

titatieve gegevens. Mackay adviseert aan degenen die lijden aan een der-

gelijke vorm van epilepsie om hun arts advies te vragen al-vorens met

beeldschermen te gaan werken.

4.2.1 Chronische achteruitgang van oogeigenschapPen

Staar

In de jaren'80 en '81 heeft een Amerikaanse oogarts (zaret) verontrust-

ing gewekt met meldingen van grauwe staat (cataract), een ondoorzichtig

worden van de ooglens. Hij wijt deze staargevallen aan 'Hertzian

radiation'. In S 3.2 werd echter reeds aangetoond dat geen enkel type

elektromagnetische straling van beel-dschermen in staat moet worden

geacht om staar te veroorzaken. De werkgroep Ergoftalmologie van het

Nederlands oogheelkundig Gezelschap (1981) keek daarom gedetailleerder

naar de oogheelkundige kant van zaret's publikatie en kwam tot de kon-

klusie dat bijna a1le gerapporteerde gevallen dubieuze rapportagres

waren, doordat de patiènt eerder met radar gewerkt had, andere oogaan-

doeningen had of aI vóór het werken met beeLdschermen een beginnende

staar had.

Tenslotte wordt in zarelts artikelen geheel voorbijgegaan aan het feit

dat staar zonder duidelijke externe oorzaak een vrij frekwent voorkomen-

de oogaandoening is, zodat van enig oorzakelijk verband geen sprake

hoeft te zijn. slechts een zeer uitgebreid statistisch onderzoek had

hierover nadere informatie kunnen geven. Zo'n onderzoek is echter nooit

uitgevoerd. !Íij konkluderen dat zaret's meldingen ten enenmale onvol-

doende onderbouwd zijn om serieus te worden genomen'

ook uit een voorlopig rapport van Erank (1983) waarin 770 beeldscherm-

werkers met 270 niet-beeldschermwerkers (allen werkzaam bij dagblaitbe-

drijven) worden vergeleken, komen geen duidelijke aanwijzingen voor het

optreden van staar a1s gevolg van werken met beeldschermen. víeliswaar

waren er relatief meer beeldschermwerkers dan niet-beeldschermwerkers

met staar (2,1t vs. 0,78) maar dit verschil Ís statistisch niet signifi-
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kant en bovendien leken veel van deze gevallen reeds manifest te zijn
vóórdat de betrokkenen met beeldschermen werkten.

Overige oogeigenschappen

ook met betrekkÍng tot andere oogeigenschappen zijn er geen duidelijke
tekenen die er op wijzen dat het werken met beeldschermen deze meer dan

kortdurend zouden beÍnvloeden. De in de vorgende paragrafen te bespreken
oogvermoeidheidskrachten zijn a1s regel van korte duur. Làubri e.a.
(1980, 1981) vermelden echter dat bij gt van de geÍnterviewden met een
invoer-beeldschermtaak de klachten na een werkdag nog tot de volgende
dag voortduurden, terwijl bij dialoog-beel-dschermwerk en traditioneel
typewerk en administratief werk dit percentage 0 - 1 is.

Er zijn slechts weinig publikaties die ingaan op de mogelijke
l-ange-termijn effekten van beeldschermwerk op de ogen. De Groot en
Kamphuis (7979) maten geen vermindering in oogeigenschappen (visus
(=gezichtsscherpte), akkommodatievermogen, ooqbalans, CFF (=Kritische
Flikkerfusie Frekwentie) ) van 65 medewerkers van de telefooninlicht-
ingendienst over een periode van drie maanden nadat overgegaan was op
het werken met beeldschermen in plaats van gidsen. Na 3 jaar werd nog

eens gemeten; het aantal van de oorspronkelijke groep medewerkers was

toen geslonken tot 43 (De Groot en Kamphuis, 1993). De visus gemeten op

500 cm was niet veranderd. De vi-sus op 75 cm !'ras iets verbeterd. De

visus op 33 cm was iets verminderd, terwijl het nabijheidspunt van
akkommodatie was toegenomen van ca. 16 cm tot 2L cm Deze effekten
schrijven de auteurs toe aan het in de oogli.teratuur algemeen bekende
effekt van toenemende leeftijd, gekombineerd met het feit dat een aantal
medewerkers ondertussen t^raren voorzien van bril-ren die waren aangepast
aan de werkafstand van 75 cm (zie ook par. 4.2.6-). Een geringe daling
van de cFF kon ook worden toegeschreven aan de toegenomen reeftijd.

Grootendorst (1982, 1983) konstateerde geen signifikante visusverande-
ring na hertesten van beeLdschermwerkers over tijdsperioden van 1| en 3

jaar (aantal werkers resp. n = 101- en n = 37). V,te1 mat d.eze auteur een
geringe visusdaling bij het hertesten van een groep sollicitanten die
met beeldschermen ging werken: na 1i jaar was er een gemiddelde visus-
daling van 0,024 (n = 187) en na nog eens 1à jaar was er een gemiddelde
visusdaring van 0,034 (n = 64). Grootendorst beschrijft dit effekt ten
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onrechte als een artefakt van de meetmethodeni het effekt is klein maar

signifikant (lrlilcoxon rangtekentoets, p S o.0l-). WeI kan worden gesteld

dat zonder vergelijking van groepen werkers met andersoortige taken aan

deze kfeine achteruitgang geen grote betekenis moet worden gehecht; ge-

deeltelijk kan het effekt mogelijk ook worden veroorzaakt doordat sol-

licitanten meer hun best doen tijdens het testen dan mensen die aI in

dienst zijn.
Behalve de bestudering van lange-termj-jn effekten van beeldschermwerk

kan men ook de oogeigenschappen van beeldschermwerkers met die van niet-

beeldschermwerkers vergelijken. Hieraan kleeft het bezwaar dat vaak niet

bekend is of de vergelijkingsgroepen nog op andere ei'genschappen dan het

aI of niet werken met een beeldscherm verschillen hebben (analoog aan

wat in par. 4.1 is gezegd over uitspraken over oorzaken van klachten).

Toch vermeLden we hier enkele uitkomsten van dergelijke vergelijkingen'

In tabel 4.1 zíin de resultaten van de eerder genoemde onderzoeken van

Grootendorst(1980,1981,1983)weergegeven.zijhebbenbetrekkingopde
eerste visusbepalingen, die voor sonunige groefen in de serie van de dri'e

opeenvolgende tests zijn uitgevoerd, met de orthorat"t*, op 33 cm refe-

rentie-afstand. In hoeverre de groepen van Grootendorst (1980) en

Grootendorst (1981) overlappen is niet duiclelijk'

Tabel4.lGemiddeldevisusenleeftijdvandoorGrootend.orstonderzoch-
te groePen Personen

groep jaarÈa] van aantal leeftijd visus
publicatie

sollicitanten geen beeld-
schermervaring

beeldschermtypisten, 1-6
jaar ervaring
administratieve medewerkers
met soortgelijk werk zonder
beeldscherm

1980
1981

1 980
1981

198 0

200
259

200
139

B5

19 ! ,o'7
t8\ 1,08

22 1,01
2l o,'74

22 0,98

Uit Tabel 4.1 blijkt dat de sollicitanten een hogere visus hebben dan de

overige groePeni het eerder genoemde 'meer hun best doen' kan hiervoor

mede.verantwoordelijkzijn.VandeinlgS0onderzochtegroepbeeldscherm-
typisten onderscheidde de visus zich niet van de niet-beeldscherm-

werkers. Echter, de visus van de in 1981 onderzochte groep beeJ'dscherm-
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lrerkers is beduidend lager. Grootendorst (1981) noemt hiervoor geen mo-

gelijke verklarj-ng en hij vermeldt in zijn overzichtsartikel over beide

onderzoekingen dit laatstgenoemde resultaat niet (Grootendorst' l'983) -

Rey en Meyer (1980) vonden geen verschil in oogeigenschappen (o.a. vi-

sus, oogbalans) tussen een groep beeldschermwerkers en een kontrolegroep

(totaal n = 312) hoewel de beeldschermwerkers duidelijk meer oogvermoeid-

heidsklachten hadden.

Làub1i e.a. (1981) vonden tussen beeldschermwerkers (n = 162) en tradi-

tionele kantoorwerkers (n = 132) geen noemenswaardige verschillen in

oogeigenschappen met uitzondering van het meer voorkomen van lage ge-

zichtsscherpte bij traditionele typisten.

Centr. ROHU (1980) vond geen optometrische verschí11en tussen beeld-

schermwerkers en een kontrolegroep met uitzondering van de nabij-visus

die beter was bij de beeldschermwerkers. Dit laatste kan duiden op een

betere brilkorrektie voor beeldschermwerkers omdat deze ook vaker recent

de oogarts bleken te hebben bezocht.

Starr (1,983) stelde bij een enquëte onder 211 beeldschermwerkers en 148

niet-beeldschermwerkers (met overigens exakt hetzel-fde soort werk:

servicemeldingen en abbonnee-administratie bij de telefoondienst) de

vraag of hun oogeigenschappen het laatste jaar waren verminderd. Onge-

veer 60t van de respondenten in beide groepen meldde een verslechtering

maar er was geen signifikant verschil in klachten tussen beide groepen.

Frank (1983) vond geen verschillen tussen beel-dscherm$rerkers en een kon-

trolegroep m.b.t. aantal meldingen van glaucoom of iritis.

Konklusie

uit de beperkte literatuur over dit onderwerp konkluderen t^,e dat er geen

duidelijke aanwijzingen zijn voor blijvende schade aan de ogen a1s gevolg

van het werken met beeldschermen. Het optreden van lange-termijn effekten

van beeldschermwerk vergeleken met andere visuele taken, kan echter moei-

lijk geheel worden uitgesloten, waar er geen sprake is van een meer syste-

matisch longitudinaal onderzoek.
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4.2.2 Oogvermoeidheid, begripsbepaling

Oogvermoeidheid is een verzamelnaam voor een veelheid van symptomen,

waarvan als belangrijkste kunnen worden genoemd: een vermoeid of bran-
derig gevoel of pijn in de ogen; tranende, rode of knipperende ogen;

wazig of dubbel zien; hoofdpijn; duizeligheiil. Oogvermoeidheid is een

veel voorkomende klacht, zeker niet alleen in relatie tot beeldschermen.

Volgens Duke Elder (1947) treedt oogvermoeidheid op aIs gevolg van het
streven om beter te kunnen zien, door ineffektieve instellingen van het
visuele apparaat. In het algerneen kan een slechtë visuele presentatie
van een gedurende langere tijd te verrichten taak het optreden van oog-
vermoeidheid bevorderen (bv. slechte leesbaarheid, verblinding). Ook

worden persoonsgebonden faktoren genoemd als oogvermoeidheid bevorderend
(bir. slechte visus of oogbalans). Bij sommige personen treedt een min of
meer chronische vorm van oogvermoeidheid op die niet direkt aan het ver-
ríchten van een speciale taak is gekoppeld. Víak echter komt oogvermoeid-
held op bij het verrichten van een inspannende visuele taak en verdwijnt
deze enkele uren nadat de taak is beëindigd.
Weston (1962) stelt a1s hypothese dat een over-aktiviteit van spieren
die zorgen voor akkonunodatie, oogbewegingen, knijpen van de oogleden en

fronsen, aanleiding geeft tot oogvermoeidheid, maar over de precieze
omstandigheden en mechanismen die met oogvermoeidheid te maken hebben is
weinig bekend.

Een aantal symptomen van oogvermoeidheid, bijvoorbeeld brandend of rode

ogen of hoofdpijn, kan ook optreden in samenhang met niet direkt visuele
taakeigenschappen. §akir e.a. (1978) wijzen er bijvoorbeeld op dat zij
bij een grootscheepse klachteninventarisatie bij beeldschermwerkers een

samenhang vonden tussen het optreden van klachten over oogbelasting,
algemene vermoeidheid, rugpijn en hoofdpijn. Bij de laatstgenoemde drie
klachtenkategorieën kunnen algemene belasting en houding van de \4rerker

een rol spelen.

Sinds enkele tientallen jaren is er ook naar gestreefd om oogvermoeid-

heid te meten op andere wijze dan de 'klinische blik' of door ondervra-
ging van de betrokkene. Voorbeelden zijn het meten van prestatievermin-
dering op een visuele taak (werktempo, aantal fouten), psychofysische
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maten (b/. kontrastdrempel, gezichtsscherpte, CFF) of maten die ontleend
zijn aan de eerder genoemde oogspierfunkties (bv. oogbewegingsparameters,

nabijheidspunt van akkommodatie of konvergentie, knipperfrekwentie, pu-
pildiameter). Pluymen (1981) konkl-udeerde op grond van een uitgebreide
literatuurstudie dat met geen van deze objektieve maten tot nu toe iets
is gemeten dat eenduidig korreleert met de subjektieve klachten. Met

name de psychofysische- en prestatiematen hebben ook het bezwaar dat ze

ernstig beinvloed kunnen worden door faktoren a1s motivatie (bijvoorbeeld
het 'je best doenr) verveling, of algemene verrnoeidheid.

Heel recent verschenen er enkele publíkaties die bij beeldschermwerkers

verbanden suggereren tussen oogvermoeidheid en het akkonunodatie- of kon-
vergentiesysteem (Haider e.a., 1980)i Gunnarson en Söderberg, 1983). Ook

Ostberg (1980) en Mourant e.a. (1981) maten effekten van taakbelasting
op het akkormnodatie of konvergentiesysteem tijdens het werken met beeld-
schermen, hoewel er geen korrelatie met subjektieve symptomen is aan-
geduid en de resultaten van Ostberg niet worden bevestigd door overeen-
komstige experimenten van Kintz en Bowker (1980).

Konklusie

Wij konkluderen dat het gebruÍk van de genoemde objektieve maten nog

geen voorspelLende werking heeft voor de subjektieve oogvermoeidheids-
ervaring. Om deze reden zullen we publikaties over objektieve oogver-
moeidheidsmaten hier niet verder in beschouwing nemen en ons bij de voI-
gende bespreking van oogvermoeidheid in relatie tot beeldschermwerk be-
perken tot de eerder genoemde subjektieve symptomen.

4.2.3 Frekwentie van oogvermoeidheidsklachten

VeeI publikaties noemen slechts in anekdotische zin het soort klachten
dat kan optreden bij het werken met beeldschermen. Wij beperken ons tot
die publikaties waarin systematisch klachten zijn geinventariseerd over
populaties van tenminste een twintigtal beeldschermwerkers.

Het percentage klagers hangt uiteraard sterk samen met de wijze van on-
dervragen ("heeft U wel eens last van...?,,of "heeft U regelmatig in
relatie tot het werk last van ...?"), waardoor deze getallen zonder meer
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van !,reinj-g betekenis zijn. Toch dient te worden vermeld dat oogvermoeid-

heidsklachten, met frekwenties van klagers die variëren van ca. 50-90t,

een relatief belangrijke plaats innemen in publikaties waarin ook is ge-

vraagd naar andere lichamelijke of psychische klachten (bv. Qakir e.a.,

1978; chiringhelli, 1980; Elias e.a., 1980; Smith e.a., 1980, 1981;

Dainoff e.a., 1981; Sauter e.a., 1983).

l,laar, zoals eerder gezegd, oogvermoeidheidsklachten komen ook voor zon-

der dat sprake is van beeldschermwerk. In tabel 4.2 is een opsomming

gegeven van de publikaties waarin behalve de klachtenfrekwentie bij

beeldschermwerk ook de klachtenfrekwentie bij andersoortig werk is gein-

ventariseerd. Deze cijfers dienen met de nodige voorzichtigheid te worden

gelezen omdat er nogal wat aanmerkingen zijn op methodologische aspekten

van de j-n deze en volgende paragrafen genoemde veldstudies. Een over-

zicht van deze kritiek is gegeven in het boek "video displays, Work and

Vision" (National Research Council, 1983). In dit opzicht is ook het

overzichtsartikel van Dainoff (l-982) lezenswaardig. Met name ontbreekt

in de studies soms een verwijzing naar de aard van het andersoortige

werk en is niet of slechts ten dele bekend voor welke aspekten de beeld-

schermtaak verschilt van het andersoortig werk.

De vel-dstudies over klachten bij beeldschernwerkers beperken zich in
hoofdzaak tot kantoorwerk (in tegenstelling tot bijvoorbeeld bewakj-ng

van gebouwen of procesbewakínq). Bij beeldschermwerk wordt soms onder-

scheid gemaakt tussen data-invoer (waarbij meestal weinig naar het beeld-

scherm zelf wordt gekeken) data-uitvoer (waarbij vaak naar het beeld-

scherm wordt gekeken) en dialoog (zowel invoer afs uitvoer van gegevens).

Daarnaast maken Smith e.a. (1980) onderscheid tussen meer routinematig

beeldschermgebruik en meer'professioneel' beeldschermgebruik; Centr.

ROHU (l-980) onderscheidt ook nog 'tekstverwerking' en rkreatief gebruik'

(programmeurs, e.d.). Zie ook de taaktypologie die in par. 2.2 wordt

gegeven. waar mogelijk hebben we in tabel 4.2 ook dit onderscheid ge-

maakt, los van de vraag of dit onderscheid zÍnvo1 is in termen van visu-

e1e belasting. ïn par. 4.2.5 wordt nader inqegaan op rel-evante taakeigen-

schappen in verband met visuele klachten bij beeldschermwerk.



Tabel 4. 2 Percentage klagers over oogvermoeidheid 

auteur 

De Groot en Kamphuis 
(1979) 

Grootendorst ( 1980) 

Läubli e.a . ( 1980) 

NIOSH ( 1 981) 
Groep I 
Groep II 
Groep III 

Rey en Meyer ( 1980) 

Smith e . a. (1980) 

Centr. ROHU ( 1980) 

Sauter e . a . {1983) 

Starr e.a. (1982) 

Starr ( 1983) 

toelichting op klachten 

ink lusief klachten over de taak zelf 

lichte klachten; r esp. duidelijke klachten 

bijna dagelijks tijdens het werk; resp. 
voortdurend tot bedtijd 

gemiddelde van diverse oogvermoeidheids
symptomen 

inklusief diskomfort bij werk 

al leen item ' eye strain' van uitgebreide 
lijst gezondheidsklachten 

oog irritatie (jeuken , branden, tranen of 
' droog 1

) ; resp. oogvermoeidheid (vermoeide , 
hete , zware , pijnlijke of trillende ogen) ; 
resp . wazig zien 

brandende ogen 

gemiddelde van ' pijnlijke ogen '; 'brandende , 
jeukende, tranende ogen ' en 'wazig zien '; 
resp. ' dubbel zien '. 

slechts ' wazig zien' is weergegeven; de 
verschillen voor ' dubbel zien '; ' brandende ' 
of 'pijnlijke' ogen waren niet signif ikant 

1 

i 
1 

beeldschermtaak 

omschrijving 

telefoon informatie
dienst 

bank , data -invoer 

bank , data-invoer 
bank , dialoog , betaal

orders 

geen gegevens 

geen gegevens 

routine-werk op kantoren 
invoer , uitvoer , dialoog 

redakteurs, etc . beeld
scherm als hulpmiddel -
dialoog? 

invoer 

kreatief 

% klagers 

-
37 

--
45 resp . 11 

45 :-:esp . 17 

41 resp. 13 
-

55 
61 
82 
-
75 

91 

78 

---
24; resp . 53 

resp . 41 
2; resp . 38 

resp . 17 
tekstverwerking 15; resp . 54 

dialoog 8; 

gemiddelde alle groepen 13; 

verschillende soorten 
beeldschermwerk op kan
toren 

resp . 40 
resp . 48 
resp. 13 
resp . 50 
resp. 28 
-
71 

telefooninfor
matiedienst 

59 resp . 10 

telefoondient , service 
meldingen en abonnee 
administratie 

46 

andersoortig werk 

omschrijving % klagers 

telefoon informatie- 38 
dienst met gidsen 

administratief, bank 32 resp. 7 

typen - invoer 3 1 resp . 17 
bank, als dialoog, 
zonder beeldscherm 18 resp . 8 

geen gegevens 38 
44 
52 

administratief werk , en 
verschillende soorten 
werk met hoge visuele 50 
belasting (o . a. graveren , 
in spek t ie) 

routine-kantoorwerk, 
idem als routine-
beeldschermwerk 

gemengd administra-
tief werk zohder 
beeldscherm 

gelijksoortig werk 
zonder beeldscherm 

idem, met gidsen 

60 

12 ; resp. 
33; resp. 

56 

50 resp. 8 

idem, zonder beeldscherm 32 

1 
CD 
\!) 
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uit tabel 4.2 blijkt dat bij beeldschermwerk vaak ongeveer 1l maal zo-

veel oogvermoeidheidsklachten voorkomen als bij andersoortig werk. De

verschillen zijn bijna altijd statistisch signifikant. ook Frank (1983)

meldt zeer signifikante verschillen, zonder echter bijzonderheden te

geven over percentages klachten. Een van de uitzonder.ingen hierop is dat

de Groot en Kamphuis (1979) geen noemenswaardig verschi.l vinden tussen

hTerk met beeldschermen en overeenkomstig hTerk met telefoongidsen. Ook

starr e.a. (1982) en Sauter e.a. (l-983) vermelden dat de verschillen in

ktachtenfrekwenties tussen beeldscherm- en andersoortig werk statistisch

niet signifikant zijn. Bij starr (l-983) heeft slechts de klacht "wazig

zien,' een signifikant grotere frekwentie bij beeldscherm\^Ierkersi voor

"dubbel zien" (frekwenties 58 bij beeldschermwerkers en 1* bij niet-

beefdschermwerkers), "brandende ogen" (frekwenties 56t resp. 53t) en

"pijnlijke ogen" (35? resp. 41t) waren de verschiflen niet signifikant'

centr. RoHU (1980) vindt voor "oogirritatie" en "wazig zien" voor de

beeldschermwerkers als geheel bekeken geen signifÍkant verschil met de

niet-beeldschermwerkers, maar wel heeft de beeldschermgroep meer oogver-

moeidheidsklachten binnen de strengere definitie die in genoemd rapPort

wordt gehanteerd. Het is opmerkelijk dat Làubti e.a. (1981) aanzienlijk

meer oogvermoeidheidsklachten vinden bij typistes dan bij de andere

groep niet-beel-dschermwerkers. wellicht hangt dit samen met het door hen

gesignaleerde frekwenter voorkomen van een visus kleiner dan 1 bÍj deze

groep typistes. irlaar de beeldschermwerkers met vergeliikbare bezigheden

(data-invoer) hebben nog vaker klachten.

ook wordt in sonmige experimentefe studies de oogvermoeidheid tengevolge

van een beeldschermtaak vergeleken met die tengevolge van een overeen-

komstige ,,papier,'-taak. Meestal duurden de taken niet langer dan ca. 1

uur. Soms h/ordt dan gevonden dat de beeldschermtaak visueef vermoeiender

is (Haider e.a., 1980; Ir{ourant e.a., 1981), soms wordt geen noemenswaar-

dig verschil gevonden (Kalsbeek, 1982i Kíntz en Bowker, 1982, Reading en

weale, 1981). Zonder gedetailleerde informatie over het verschil in ka-

rakter van visuele presentatie via beeldscherm en via papier zijn dit

soort experimenten betrekkelijk zinloos.

Konklusie

oog:vermoeidheid is een belangrijke klachtenkategorie tussen de overige

gezondheidsklachten. Bij beeldschermwerk op kantoren komen in een deel
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der onderzochte populaties tot anderhalf maal zoveel oogvermoeidheids-
krachten voor aIs bij min of meer vergelijkbaar niet-beeldschermwerk. rn
de meeste studies is het echter srechts zeer ten dele bekend in welke
aspekten de beeldschermtaken verschiLden van de andersoortige taken (zie
par. 4.2.5 voor mogelijke invloeden van taakeigenschappen). uit het feit
dat er ook studÍes zijn waarin geen noemenswaardig verschil tussen oog-
vermoeidheid bij de twee groepen taken optreedt, blijkt dat het werken
met beel-dschermen niet noodzakelijk gepaard gaat met een verhoogde fre-
kwentie van oogvermoeidheidsklachten.

4-2-4 oogvermoeidheid a1s funktie van de werktijd aan het scherm

rn verschillende publi-katies wordt ingegaan op de vraag of de frekwentie
van oogvermoeidheidsklachten verandert als funktie van het gedeelte van
de dag dat wordt doorgebracht met beeldschermwerk. vrijwel nergens wordt
echter het soort bezigheid in de rest van zorn dag ook maar bij bena-
dering gespecificeerd.

cunnarsson en söderbers (1983) vonden bijna een verdubbeling van het
aantal klagers (van 34t naar 63t) als bij wijze van experirnent de tijd
aan het beeldscherm werd verlengd van ca. 4 uur per dag tot 6 uur per
dag. Deze auteurs vonden bij vergelijking van verschill-ende verdstudies
een gereiderijk oplopen van de klachtenfrek!íentie van 47t bij 31 uur per
dag aan het beeldscherm tot 75t bij 7] uur per dag.
Dianoff e.a. (1981) en smith e.a. (1981) vinden signifikante maar zwakke
positieve korrelaties (r = o.28, resp. r = 0.19) tussen beeldschermwerk-
tijd en klachten. punt (1983) rapporteert 15t klagers bij een beeldscherm-
tijd van 2 uur per dag of minder en 40t kragers bi-j meer dan 2 uur per
dag. Rey en Itleyer (1980) vinden 472 klagers in de groep die tot 4 uur
per dag met een beeldscherm werkt, en 75t klagers bij de groep die 6-9
uur per dag met een beeldscherm werkt. Ghiringhelli (1990) vi-ndt een

signifikant verschil in klachtenfrekwentie bij splitsing van de onder-
zochte groep beeldschermwerkers in een groep die hoogstens 3 uur per dag

werkt en een groep die meer dan 3 uur per dag werkt. Rey e.a. (19g2)

vinden echter arleen voor werkers tot 35 jaar een korrelatie tussen tijd
aan het scherm en klachtenfrekwentie; voor de and,eren vinden zí1 zo,n
korrelatie niet. Centr. ROHU (1980) vinilen 58+ klagers bij fulltjme (=
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meer dan 4 uur per dag) beeldschermwerkers en 35t bij parttime (hoog-

stens 4 uur per dag) . sauter e.a. (1983) vinclen geen relatie tussen

oogklachten en de per dag aan het beeldscherm doorgebrachte tijd'

Deze opsoÍnning maakt duidelijk dat de tijd die aan het beeldscherm wordt

doorgebracht meestal een belangrijke faktor j-s voor de klachténfrekwen-

tie. Behalve dat dit een versteviging geeft van de in de vorige para-

graaf gekonstateerde specificiteit van beeldschermwerk voor oogvermoeid-

heidsklachten betekent dit ook dat in een eventueel toekomstige veld-

studie met de faktor werktijd terdege rekening moet \.rorden gehouden.

Echter kan uit deze gegevens geen algemene konklusie worden getrokken

over een maximum tijd die aan de beeldschermen zou mogen worden doorge-

bracht, zoals we1 eens in krantenberichten is vermeld. Daarvoor zijn de

gegeven verbanden tussen klachtenfrekwentie en t^rerktijd te geleidelijk

of te weinig gespecificeerd. Bovendien zal ín de volgende Paragrafen

worden aangetoond dat er vele andere faktoren zijn die de klachtenfre-

kwentie bij beeldschermen kunnen beinvloeden, waarvan manipulatie ver-

moedelijk aantrekkelijker is dan beperking van de totale werktijd aan

het scherm. Met name is het van belang om lange periodes van eenzijdig

beeldschermwerk te vermijden. In de volgende paragraaf zal blijken dat

het belangrijk is zorg te dragen voor afwisseling in het werk- Dit houdt

dan een beperking in van de totale tijd dat men intensief met het scherm

bezig is. l,laar dit is iets anders dan beperking van de totale tijd die

men in de buurt van een beeldscherm doorbrengt.

Een aantal onderzoekers (Buchberger, 1982; NIoSH, l-981; Punt, 1983) be-

veeft aan om na ca. 2 uur eenzijdig beeldschermwerk pauzes van ca' 15

min. in te lassen. voor 'zeer inspannend' beeldschermwerk bevèe]t NIOSH

zelfs pauzes om het uur aan. Dit lijken echter lapmiddelen. centr. RoHU

(1980) meldt dat er geen konsistente korrelatie is tussen het aantal

formele rustpauzes (koffie-, lunch- en theePauze) en oogklachten, maar

dat een grotere mogelijkheid tot informele korte Pauzes het aantal oog-

klachten doet afnemen. In dit raPport hlordt er oP gewezen dat vermoede-

lijk de mogelijkheid tot het nemen van informele pauzes de noodzaak tot

het benutten van formele pauzes vermindert. voor een verdere diskussie

over werk-rusttijdenregelingen zíe par. 3.8'1 en 4'8'1'
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Konklusie

Een verband tussen klachtenfrekwentie en de tijd die per dag aan het

scherm wordt gewerkt is aanwezig, maar is te geleidelÍjk om hieraan kon-

klusies te verbinden over een toegel-aten maximum tijil per dag aan het

scherm. l'Iel is het aan te bevelen om te zorgen voor afwisseling in het

werk. Dit za\ vanzelf ook een beperking inhouden van de total-e tijd waar-

in men intensief met het scherm (of toetsenbord) bezig j"s.

4.2.5 Relatie tussen taakeigenschappen en oogvermoeidheid

rn geen van de ons ter beschikking staande publikaties wordt verband

gelegd tussen het optreden van oogvermoeidheid (evenmin a1s van andere

lichamelijke of psychische klachten) en een mogelijke onzichtbare 'stra-
ling'van beeldschermen. Reeds in par. 3.2. werd gekonkludeerd dat het

stralingsniveau van beeldschermen te gering is om enig effekt op het

menselijk lÍchaam te hebben. we beginnen met deze vaststelling omdat de

indruk bestaat dat veel- gebruikers van beeldschermen zich over deze stra-
ling zorgen maken.

Taakeigenschappen die met oogvermoeidheidsklachten in verband worden

gebracht zijn op te splitsen in visuele en niet-visuele taakeigenschap-

pen. Bij de visuel-e taakeigenschappen behoren niet alleen de presentatie

van de informatie op het scherm, toetsenbord of manuskript, maar ook de

visuele eigenschappen van de taakomgeving. onder niet-visuel-e taakeigen-

schappen kunnen bijvoorbeeld verstaan worden algemene belasting en

lichaamshouding van de werker. ook speelt de eerder genoemde vrerktijd
aan het scherm een ro1, afsmede de in de volgende paragraaf te behandel-

en individuele eigenschappen van de werker. Helaas zíjn er vrijwel geen

studies bekend waarbij een groot aantal van deze faktoren expliciet is
onderkend, zodat mogelijke effekten van een faktor vaak vérds/ijnen in de

effekten van andere, onbeschreven, faktoren, zoaTs toegelicht in par,

4-1. Voor een kritisch overzj-cht van de gebruÍkte onderzoeksmethoden zie
het eerder genoemde boek van de National Research Councif (1983). Er

zijn ons slechts twee ruim opgezette studies met muLtivariate proefopzet

bekend. De eerste is die van pakir e.a. (1978), waarvan een gedeelte

van de resultaten ook is weergegeven door §akir e.a. (1980) in het beken-

de 'VDT-manual', maar ook hier zijn de resultaten onoverzichtelijk



-94-

en betrekkelijk anekdotisch weergegeven. De tweede studÍe is van Sauter

e.a. (1983). Deze is overzichtelijk en beknopt gerapporteerd en tevens

met behulp van geavanceerde statistische methoden uitgewerkt. Verder

noemen we hier nog de onderzoeken van LàubLi e.a. (1980, 1981) en Centr.

ROHU (1980) waarin althans een aantaf werkomstandigheden zijn vermeld in
enig detail. Om deze redenen zullen wij hier niet iedere publikatie in
detail behandelen, laat staan kritisch evalueren met betreking tot ge1-

digheid van de daarin getrokken konklusies, maar meer in globale zin
ven"/ijzen naar de taakeigenschappen die in verband worden gebracht met

oogvermoeidheidsklachten. In het voortreffelijke overzichtsartikel van

Dainoff (1982) wordt dieper ingegaan op de verdiensten van elke publi-
katie. zijn konklusies wijken evenwel nauwelijks af van de in par.
4.2.7. samen te vatten konklusies.

Visuele taakeigenschappen.

In a1le publikaties waar verbanden worden gelegd tussen oogvermoeidheid

en taakeigenschappen neemt verwijzÍng naar minder goede visuele omstan-

digheden op de werkplek een belangrijke plaats in. ïnderdaad blijkt uit
verschillende publikaties dat in de praktijk de visuele toestand op de

hrerkplek vaak niet voldoet aan algemeen aanvaarde aanbevelingen, zoals
is weergegeven in par. 3.5.3. (br. Hultgren en Knave, 1974; Làubli e.a.,
1980, 1981-; Starnmerjohn e.a., 1981i Centr. ROHU, 1980; Stetrart, l-980,

1981). Ook blijkt het niet-optimale karakter soms uit de registratie van

rechtstreekse klachten over hinderlijke visuele aspekten van de taak.
In het volgende worden de belangrijkste klachten-bevorderende visuele
taakeigenschappen genoemd zonder onderscheid te maken tussen oogrvermoeid-

heidsklachten en rechtstreekse klachten. We behandelen uitsluitend veld-
studies, waarbij klachten zijn gelnventariseerd in de aktuele werksitua-
tie. Experimentel-e studies hebben tot nu toe het inzicht niet verdiept,
vooral omdat te veel gebruik is gemaakt van de tot nu toe gebrekkige

objektieve oogvermoeidheidsmaten (zie par. 4.2.2) .

In de meeste publikaties is er een refatie tussen klachten en de ver-
lichtingstoestand. Bij Dainoff e.a. (1981) behoort het aantal recht-
streekse klachten over verlichting zelfs tot de meest geuite (37t). AIs

sub-optimale verlichtingstoestand wordt vaak aangetroffen een grote

sprong ín luminantie (helderheid) tussen het donkere beeldscherm en het

lichtere manuskript of de lichte achtergrond van de naburige of verder
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verarijderde taakomgeving, aI dan niet inklusief de rechtstreekse ver-

blinding door verlichtingsbronnen of venster (Hultgren en Knave, 1974i

pakir e.a. , 1978i Elias e.a., L980, Làubli, 1980, 1981). Centr- ROHU

(L980) signaleert dat bij de beeldschernnverkzaariheden 'invoer' en 'tekst-
verwerking' waar de meeste oogvermoeidheidsklachten voorkomen, ook de

luminantieverhoudingen het vaakst boven gestelde limieten \4'aren, maar

tegelijkertijd was daar ook het schermgebruik het meest intensief.

Sauter e.a. (1983) vinden dat oogvermoeidheidsklachten vooral korreleren

met de verlichtingsniveaus op toetsenbord en koncept, hoewel er relatief

weinig rechtstreekse klachten over de verlichting waren.

ook worden vaak reflekties van lichtbronnen of venster in het beeldscherm

als bron van hinder genoemd (Hu1tgren en Knave, !974; Qaki-r e.a., 1978i

Ghiringhelli, 1980; Làub1i e.a., 1980; Stamrnerjohn e.a., 1981; Sauter,

l-983). Frank (1983) meldt dat de verhoogde frekwentie van oogvermoeid-

heidsklachten van beeldschermwerkers (in vergelijking met een kontrole-

groep) gepaard gaat met meer klachten over hinderlijke reflekties en

luminantieverhoudingen. pakir e.a. (1980) noemen ook de gfans van het

toetsenbord als oorzaak van klachten hoewel dit evenzeer veroorzaakt kan

zijn door de vaak gelijktijdig voorkomende glans op het scherm. Bij

Stammerjohn e.a. (1981) is de klachtenfrekwentie over glans op het toet-

senbord 5x zo klein als over de glans op het scherm.

pakir e.a. (l-978) vinclen dat het aantal verlichtingsklachten het minst

is bij armaturen die voorzien zijn van schermen die door een speciale

lichtbreking (prisma) de zijwaartse uittreding van licht verminderen;

naakte Tl-buj.zen geven het meest aanleiding tot klachten; rooster- of

matgfasschermen nemen een tussenpositie in. Een hoog verlichtingrsniveau
(1OOO Iux) hrordt door Fakir e.a. (1,980) genoemd als bron van klachten.

Daarentegen vindt Centr. ROHU (1980) een afname van de klachten bij ver-

lichtingsniveaus hoger dan 500 Lux. vermoedelijk spel-en luminantiever-
houdingen een grotere rol dan absolute verlichtingsniveaus.

Verder worden nog de volgende taakfaktoren genoemd in verband met recht-

streekse klachten of oogvermoeidheidsklachten:

- Iuminantie-flikker van de symbolen op het scherm (pakir e.a., 1978;

Làubli e.a., 1980; Sauter, 1983). Làub1i e.a. vinden een

korrelatie tussen oogirritaties en een zelf ontworpen fysische index

voor lichtflikkeringen, maar deze index korreleert niet met de
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subjektieve flikkergewaarwording. Vermoedelijke oorzaak is dat deze

flikkerindex mede bepaald wordt door het kontrast tussen symbool en

scherm.

de gebruikte antireflexfilters op het scherm. pakir e.a. (1978) noemen

als oplossing die de minste aanleiding tot klachten geeft, het gebruik
van een gelaagd scherm voorzien van Lichte uÍtwendige mattering.
de noodzaak tot het veelvuldig maken van oogbewegingen bij
beeldschermgebruik t.b:rz . data-uitvoer (E1ias e.a., 1980).

opvallend is dat in de publikaties over veldonderzoeken een srechte rees-
baarheid van de symbolen op het scherm zelden wordt genoemd ars oorzaak
van klachten, anders dan in verband met de kontrastverminderende werking
van refl-ekties op het scherm. Stewart (1981) treft in de praktijk veel
niet-optimale wijzen van rangschikking en vormgeving van letters en

cijfers op het scherm aan. Stanrnerjohn e.a. (l-981-) vinden echter weinig
evidentie voor niet-optimale vormgeving van deze karakters. Dat het aan-
ta1 klachten over de leesbaarheid in deze studie toch relatief groot is
t.o.v. andere klachten heeft wellicht te maken met de daar aangetroffen
vrij grote werkafstanden (50-70 cm, ovenegend). Ook punt (l-983) noemt

de grote werkafstand tot het scherm als veel voorkomende slechte visuele
toestand. De moeilijkheden in verband met de hrerkafstand kunnen evenzeer
te maken hebben met het gebruik van een leesbril bij ouderen (zie de

volgende paragraaf) als met te kleine of slecht vormgegeven symbolen.

Qakir e.a. (1978) rapporteren dat bij data-invoer het manuscript vaak

a1s veel slechter leesbaar wordt beoordeeld dan het scherm. Centï. ROHU

(1980) vindt slechts incidenteel suggesties voor verbanden tussen klacht-
en en schermkwaliteit.

Soms worden ook, anders dan via oogvermoeidheids- of rechtstreekse
klachten, aanwijzingen over slechte visuele omstandigheden verkregen uit
observaties van 'tegenmaatregelent van de beeldschermwerker. pakir e.a.
(1978) vennelden bijvoorbeeld dat ca. 35t van de niet-brildragers nadat
zij met beeldschermen (data-invoer) begonnen te werken, de oogarts heb-
ben geraadpleegd. Voor niet-brildragers die programmeur zijn was dit
percentage 17t. Centr. ROHU (l-980) meldt dat brildragers die aan beeld-
schermen werken meer recente bezoeken aan oogartsen brachten dan de brir-
dragende niet-beeldschermwerkers en verbindt hieraan de veronderstelling
dat beeldschermwerkers zich sterker bewust zijn van oogproblemen.
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Ostberg (1975) en Stammerjohn e.a. (1981) noemen, zí) het in anekdotische
zin, als tegenmaatregel tegen te grote luminantieverhoudingen met de

omgeving en/of reflekties op het scherm, het kantelen of optillen van

het scherm door er iets onder te plaatsen, het plaatsen van een scherm

rond de werkprek, of het aannemen van een bepaalde lichaamshouding (die
op zichzelf weer spier- of skeletklachten kan veroorzaken).

Niet*visuele taakeigenschappen

pakir e.a. (1980) melden dat uit een (niet nader genoemd) groot veld-
onderzoek bleek dat oogvermoeidheidsklachten sterk korreleren met klacht-
en over tocht. Centr. ROHU (l-980) rapporteert dat er geen verband is
tussen oogvermoeidheidsklachten en te droge lucht (re1. vocht minder dan

45t). rn verband met een mogelijk effekt van luchtdroogheid op oogklacht-
en, die vooral zouden optreden bij airconditioned kantoren, gingen Rey

e.a. (1982) na of de klachtenfrekwentie afhankelijk was van de aanwezig-
heid van airconditioning. zij vonden geen effekt, maar verzuimden om de

luchtvochtigheid te meten.

Met betrekking tot het in par. 4.2. genoemde onderscheid in taakstruk-
tuur van beeldschermwerk (data-invoer, -uitvoer en -dialoog) is er geen

eenduidig beeld van een mogelijk effekt op oogvermoeidheidsklachten.
zoals eerder gezegd vermelden Elias e.a. (1980) de grotere frekwentie
van oogvermoeidheidskrachten bij data-uitvoer (6ot) ten opzichte van

dialoog (40t). Làub1i e.a. (1981) vinden ongeveer evenveel kortdurende
klachten bij dialoog (41t) aIs bij invoer (45t) maar vinden voor rklacht-

en tot aan bedtijd' een groter verschil tussen beide groepen (l-3t vs.
17t). Ook Centr. ROHU (1980) meldt dat de klachtenfrekwentie bij ,in-
voerr evenals die bij 'tekstverwerkingÍ groter is dan bij 'dialoog'.
pakir e.a. (1978) vermerden dat de grootste hoofdpijn-frekwentie bestaat
bij off-Iine data-invoer (45t) terwijl ook de klachten over oogbelasting
het meest optreden bij data-invoer in stukloon (85t) en off-rine data-
invoer (68t). Sysgematisch onderscheid tussen klachtenfrekwenties bij
invoer, uitvoer en dialoog geven pakir e.a. echter niet; de expliciete
vergelijkingsgroepen met data-invoer zijn alLeen'administratief perso-
neel' en 'progranmeurs', die beiden een minder routinematig gebruik van
het beerdscherm hebben dan de werkers met data-i.nvoer. uit het voorgaande
kunnen wij slechts konkluderen dat dialoog-werkzaamheden tot minder
klachten aanleiding tijken te geven dan invoer en uitvoer.
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Er zijn aanwijzingen dat met de introduktie van beeldschermen, a1s on-

derdeel van het automatiseringsproces, er ook een verslechtering is op-

getreden van de taakstruktuur (o.a. een grotere eentonigheid, minder in-

zicht in het werk, grotere prestatie-eisen; zie par. 3.1. en 4'7' en

Dainoff (1982) voor een overzicht) en dat deze aspekten mede bevorder-

lijk kunnen zijn voor het optreden van oogvermoeidheidsklachten. Eerder

noemden wij reeds de door cakir e.a. (1978) gevonden korrelatie tussen

klachten over oogbelasting en klachten over algemene vermoeidheid, rug-

pijn en hoofdpijn. gakir e.a. noemen ook de stijgende frekwentie van

oogklachten rnet stijgende eenzÍjdigheid van de beeldschermtaak. Deze

auteurs vinden dat progranuneurs (veel) minder klachten hebben dan wer-

kers met data-invoer: hoofdpijnklachten 6t, oogbelastingsklachten 648.

ook centr. RoHU (1980) melden signifikant minder klachten bij 'kreatieve'

werkers zoals programmeurs en redakteurs vergeleken bij andere beeld-

schermwerkers. Bij Elias e.a. (1980) sins het versterkte optreden van

oogvermoeidheidsktachten bij data-uitvoer hand in hand met grotere fre-

kwenties van andere lichamelijke en psychologische klachten, hetgeen

suggereert dat algemene taakbelasting ook een ro1 speelt. Smith e.a.

(1981) vinden dat beeldschermwerkers die sterk routine-achtig werk hebben

niet alIeen meer oogklachten en spier- en skeletklachten hebben dan een

kontrolegroep met eenzelfde soort werk zonder beeldschermen, maar ook

meer klachten hebben over de algemene taakbelasting. ook hebben deze

routine-beeldschermwerkers meer visuele- en andere klachten dan degenen

dj-e hun beeldscherm gebruiken a1s hulpmiddel voor speciatistisch werk

(redakteurs, drukkers, etc.). Dit duidt er op dat taakstrukturefe fak-

toren die gepaard gaan met routine-beeldschernrwerk (zie smith e.a. voor

een uitgebreide opsomming) mede verantwoordelijk zijn voor de visuele en

andere somatische klachten. ook Centr. RoHU (1980) suggereert dat de

eerder genoemde relatief hoge klachtenPercentages bij 'invoerr en

'tekstverwerkingt te maken hebben met de langere tijd per dag en de 9ro-

tere intensiteit en tijdsdruk $raarmee in deze groepen met beeldschermen

wordt gewerkt.

Dat er toch een zekere mate van onafhankelijkheicl is van visuele klacht-

en en klachten over alqTemene taakbelasting blijkt uit de bevinding van

smith e.a. dat de specialistische beeldschermwerkers meer oogvermoeid-

heidsklachten hebben dan de routinematige niet-beeldschermwerkers terwijl

zij minder klachten hebben over de algemene taakbelasting. uit de studie

van Sauter e.a, (1983) blijkt dat de taakbelasting niet is gekorreleerd
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met het voorkomen van oogklachten. Ook Dainoff e.a. (1981) vinden dat
het optreden van oogklachten bij cle door hen onderzochte groepen onaf-
hankelijk is van van klachten over algemene taakbelastj_ng en bij
Ghiringhelli e.a. (1980) worden aspekten van de taakstruktuur door de

werkers zelf zeet weinig als oorzaak genoemd van hun, in hoofdzaak vi-
suele, kl-achten. Uit par. 4.6.3. blijkt echter dat de geneigdheid tot
klagen over de arbeidsinhoud relatief klein is.

KonkLusie

Wij konkluderen uit het voorgaande dat oogvermoeidheidsklachten bij
beeldschermwerkers vaak lijken voort te komen uit slechte visuel,e om-

standigheden maar dat zij versterkt kunnen worden door de algemene taak-
belasting en met name eenzijdigheid van het visuele taakaspekt.
Er zijn geen tekenen die er op wijzen dat er, behalve deze faktoren en

de in de volgende paragraaf te behandelen faktoren van oo9 en briI, die
vooral te maken hebben met de wi.jze van gebruik van het beeldscherm, nog

and.ere eigenschappen van het beeldscherm (zoals bijvoorbeeld de veelvul-
dig genoemde straling) zouden zijn die het optreden van oogvermoeidheids-

klachten kunnen bevorderen. Deze laatste konklusie wordt ondersteund
door de eerder genoemde analyse van Sauter e.a. (19e3), vraaruj-t blijkt
dat, a1s men rekening houdt met de mogelijke invloeden van bovengenoemde

faktoren, er geen specifieke invloeden van het beeldscherm op zich meer

overblijven.

4.2.6 Verband tussen oogvermoeidheid en persoonsgebonden eigenschappen

Hieronder bespreken we de mogelijke effekten van persoonsgebonden eigen-
schappen zoals leeftijd, sexe, en faktoren van oog en bril.

Leeftijd
Slechts bij weinig onderzoekingen komt een mogelijk leeftijdseffekt ter
sprake; veel van de onderzochte beeldschermwerkers zijn dan ook niet
ouder dan 30 jaar. Starr e.a. (1982) en Sauter e.a. (1983) melden dat
het aantal visuele klachten afneemt met de leeftijd. Rey en l,leyer (1980)

vonden geen relatie tussen leeftijd en klachtenfrekwentie bij beeld-
schermwerkers van 1-8-65 jaar. Rey e.a. (1982) vonden evenmin een algemene

relatie tussen leeftijd (die varieerde van 18-50 jaar) en klachtenfre-
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kwentie, maar vonden we1 diverse raadselachtige interakties: bij ouderen

was de klachtenfrekwentie onafhankelijk van werktijd en het a1 of niet

brildragend zijn, maar weI afhankelijk van het a1 of niet getint zijn

van de brÍ1; bij de jongeren daarentegen klaagden de bril-dragers het

meest en was er ook een effekt van werktijd.

Sexe

Alleen bij pakir e.a. (1978) en centr. ROHU (1980) wordt een sexe-onder-

scheid qemaakt: vrou!íen klagren signifikant meer over hoofdpijn dan man-

nen.

oog en bril
In dit rapport wordt geen onderscheid gemaakt tussen briflen en kontakt-

lenzen, omdat dit onderscheid in de literatuur ook vrijwel nergens wordt

gemaakt. slechts uit Làubli e.a. (1981) valt af te leiden dat het dragen

van kontaktlenzen wellicht iets problematischer is dan brildragen: beeld-

schermwerkers dragen evenveel brillen als niet-beeldschermwerkers, maar

iluidelijk minder kontaktlenzen. Hoewel bíj centr. RoHU (1980) eenzelfde

tendens is te bespeuren, is het verschijnsel daar niet signifikant.

Daarentegen vermelden Buchberger (1982), Punt (1983) en Sauter e'a'

(1983) geen speciale problemen voor kontaktlensdragers. In het volgende

kan dus onder het woord 'bril' zowel bril als kontaktlens worden ver-

staan.

crootendorst (1980, l-983) vindt bij visus* (=gezichtsscherpte) kleiner

dan 1,0 (gemeten op orthorater, afstand 33 cm) meer klachten dan bij

visus van meer dan of gelijk aan 1,0. Het verband tussen klachten en

visus is echter niet sterk genoeg om tot een keuringsadvies voor toe-

lating tot beeldschermwerk te kunnen besluiten. we1 stelt deze auteur

dat het bepalen van de visus zinvof is in verband met het nagaan van de

noodzaak tot het dragen van een bril of het aanpassen van de sterkte

hiervan. fn verband hiermee dient te worden opgemerkt dat een aantal

auteurs (o.a. Buchberger,1982; Gross,1980; Punt,1983; Gross en

*
HoeÍel dlt nlet altljd uittlrukkellJk is verneld, kan trorden aangenomen tlat ln cleze en de

volgende publlkaties de visus is gemeten met de brilkorrèktie zoals tue blj de onalerzochte

persoon op het nonent van onderzoek aanïezig was.
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wagner, 1983) vinden dat bij veel beefdschermwerkers de bril niet is

aangepast aan het soort !'7erk.

De Groot en Kamphuis (1979, 1983) vinden een lichte stijging van de

klachten met afnemende visus (gemeten met TNO-test op 75 cm afstand).

ook dit verband is te zwak om tot een toelatingseis te kunnen besluiten.

Met de visus gemeten op 33 en 50o cm t^tordt echter geen verband gevonden.

punt (1983) vindt bij beel-dschermwerkers die goede ogentestresultaten

hadden (visus op 40, 66, 600 cm, gemeten op Keystone apparaat, en oog-

balans en fusie, gemeten door oogarts) 1l-t klager terwijl bij degenen

met onvoldoende ogentest het klachtenpercentage 61t was*. De befang-

rijkste onvoldoende oogeigenschappen waren volgens Punt refractiefouten

(problemen met de afbeeldingsscherpte op het netvlies), en in het bij-

zonder presbyopie (ouderdomsverziendheid). voor dit soort fouten is een

aangepaste bril een doeltreffender renedie dan afkeuren. Na adviezen

m.b.t. brilkorrektie, werkplekinrichting en werk-rusttijden (na 2 uur

werk, 15 minuten rust) verminderden de klachten met 60t. ook Gross

(1980)komttotdekonklusiedatadviezenm.b.t.brilkorrektie,oogheel-

kundige therapie of werkplekaanpassing de klachten doet verminderen zon-

der hiervoor echter kwantitatieve ondersteuning te geven' Afkeuren voor

beeldschermwerk op grond van oogdefekten vond Gross slechts nodig bij 3

van de 780 onderzochten. Gross en wagner (1983) vonden na een routine-

oogonderzoek bij ruim 5ooo beginnende beeldschermwerkers met teeftijden

tussen 20 en 59 jaar dat slechts 5t op grond van oogeigenschappen dien-

de te worden afgekeurd voor dit tverk. Een beter aangepaste bril was

echter nodig in ca. 30* van de gevallen.

Làubli e.a. (1981-) vinden daarentegen geen samenhang tussen klachten-

frekwentie enerzijds en het optreden van refractiefouten of afwijkingen

van de oogbafans anderzijds. !Íef was er een tendens tot meer oogpijn-

klachten bij degenen met visus kleiner dan 1 en bij brildragers. Maar de

auteurs konkluderen dat selektie op grond van oogeigenschappen niet de

aangelrezen wijze is om oogklachten bij beeldschermwerk te voorkomen'

gakir e.a. (19?8) en Sauter e.a. (1983) vi.nden een verhoging van de

klachtenfrekwentie bij degenen die een positieve bril dragen (ver-

D1t sterke verband is een zeer opmerkelijk resultaat, hoewel het door de auteur zelf

niet ultdrukkelijk lrortlt verneld. I.Jlj hebben het afgeteitl door koflöinatie van in deze

publlkatie verstrekte gegeven-
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zienden). Hieronder valfen dus ook de presbyopen. Volgens deze auteurs
geven bifocaalbrillen geen extra klachten, in tegenstelling tot wat

eerder eens is gezegd (östberg, 1975). Bij dit soort problemen is, be-
halve een aan de werksituatie aangepast brilrecept uiteraard ook de

plaatsing van het beeldscherm en van andere apparatuur en manuskript van

belang. In dit verband tnoet worden opgemerkt dat Sauter e.a. (1983) de

bovenvermelde relatie tussen brildragen en oogivermoeidheidsklachten niet
vinden bij niet-beeldschermwerkers. Een oorzaak van dit verschiL kan

liggen in de grotere flexibiliteit van de werkafstand, die men doorgaans

heeft bij het werken met papier i.p.v. een beeldscherm.

Rey en Meyer (1980) vinden alleen voor oudere medewerkers dat de k]ach-
tenfrekwentie korreleert met oogafwijkingen (dit zijn niet nader gespe-

cificeerde resultaten van screeningstests op visus, oogbalans, nabij-
heidspunt van akkonunodatie en convergentie, etc. ). Eerder zijn reeds
genoemd de raadselachtige interakties die Rey e.a. (1982) vonden tussen
leeftijd en brildragen.
Verschillende auteurs (De Groot en Kamphuis, 7979i crootendorst, 1980;

Rey e.a. , 1982) noemen de afwezigheid van verbanden tussen oogvermoeid-

heidsklachten en afwijkingen in de oogbalans, met uitzondering van de

lichte korrelatie die crootendorst vindt tussen hoofdpijn en exoforie
(het neigen naar uit-elkaar-staan van de ogen),

Konklusie

Als algemene konklusie kan gelden dat er een verband bestaat tussen oog-

vermoeidheidsklachten enerzijds en het dragen van een onjuiste bril of
het ten onrechte geen bril dragen anderzijds. Oogonderzoek van beeld-
scherrnrverkers is daarom belangrijk; niet als beroeps-specifieke keuring
maar in verband met het mogelijk aanbrengen of verbeteren van een briL-
korrektie. Het oogonderzoek moet worden uitgevoerd in samenhang met

andere vormen van gezondheidskundige en ergonomische begeleiding en

dient niet daarvan losstaand te worden uitgevoerd. Met name is aandacht

nodig voor de werkafstand in relatie tot een bril voor ouderdomsverzien-

den. Dat dit niet alleen voor beel-dschenmerkers geldt werd reeds bepleit
door Ferguson e.a. (7974).

Uit de schaarse publikaties waarin onderscheid gemaakt \,rordt tussen bril-
len en kontaktlenzen, blijkt niet dat het dragen van kontaktlenzen extra
problemen voor beeldschermwerkers geeft.



-103-

4.2.7 Samenvattende opmerkingen over visuele problemen

Er zíjn geen duidelijk aanwijzingen dat oogeigenschappen chronisch ach-

teruitgaan als gevolg van beeldschermwerk (zie bijlage 2). Toch lijkt
het te overwegen om periodiek de oogeigenschappen (met name de visus)

van beeldschermwerkers en die van andere werkers met aI of niet inspan-

nende visuele taken te kontroleren (zie bijvoorbeeld VET Advisory Group,

L980) om zodoende meer inzicht te verkrijgen in eventuele lange-termijn
effekten. !{e1 zijn er veel literatuurvermeldingen over oogvermoeid-

heidsklachten, die opkomen en verdwijnen in relatie tot een visueel in-
spannende taak. Het onderzoek naar deze en andere klachten is echter tot
nu toe meestal methodologisch niet best uitgevoerd zodat over de fakto-
ren die bijdragen tot de klachten weinig harde konklusies mogelijk zijn.

In het algemeen kan worden gekonkludeerd dat oogrvermoeidheidsklachten

een belangrijke plaats innemen in verhouding tot de overige klachten van

beeldschermwerkers. Ook duiden veel publikaties er op dat oogvermoeid-

heidsklachten meer voorkomen bij beeldscherm\,rerk dan bij andersoortig

werk hoewel zij zeker niet exklusief aan beeldschermwerk ziln gekoppeld.

De klachten houden gedeeltelijk verband met de vaak gesignaleerde sub-

optimale visuele omstandigheden op de werkplek; vooral worden gesigna-

leerd: reflekties in het scherm en grote luminantieverschillen tussen

het scherm en de rest van de taakomgeving. strenge oorzakelijke relaties
zijn echter zelden aangetoond. Daarnaast speelt de taakstruktuur een

ro1: eenzijdigheid en hoeveelheid van de visuele taak aan het beeldscherm

lijken de klachtenfrekwentie te kunen vergroten. verder wijzen verschil-
lende onderzoekingen er op dat een onjuiste bril of het ten onrechte
geen bril dragen een mede-oorzaak is van oogvermoeidheidsklachten, voor-

al bij ouderdomsverzienden.

Uit het voorgaande moge blijken dat het optreden van klachten niet on-

losmakelijk is verbonden aan het gebruik van beeldschermen. uit het hui-
dige overzicht, even a1s uit andere overzichten van studies over klachten
bij beeldschermen (Brown e.a., 7982i Dainoff, 1982, National Research

Council, 1983) dringt zich de suggestie op dat de klachten aanzienlijk
zullen verminderen aIs er goede aandacht wordt geschonken aan de (visu-

eel) -ergonomische aspekten en de taakstrukturele aspekten van het werken

met beeldschermen.
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Over een aantal aspekten die van belang zijn bestaat reeds inzicht; voor

het verdiepen en uitbreiden van dit inzicht is verder onderzoek nodig.

Voor zover dit onderzoek experimenteel van karakter is kan men enkeLe

relevante taak- of persoonsfaktoren isoleren teneinde hun effekt na te
gaan. Bij veldstudies naar het voorkomen van klachten zaI het niet moge-

lijk zijn om vergelijkingsgroepen slechts op enkele van te voren vastge-

stelde aspekten te doen verschillen. om toch zinvolle uitspraken te kun-

nen doen over samenhangen tussen taak- en persoonseigenschappen ener-

zijds en het optreden van klachten anderzijds, is het nodig om, met een

beperkt aantal variabelen per werkplek, een zo goed mogelijke beschrij-
ving te geven van faktoren die invloed kunnen hebben op de klachten. Met

behulp van statistische methoden (co-variantieanalyse) kunnen dan uit-
spraken worden gedaan over de aard van de samenhangen.

Enkele overblijvende vragen

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste vragen die nog zijn
overgebleven na lezing van de literatuur over visuele problemen. Een

derqelijk overzicht is ook gegeven door de National Research Council

(1983).

- Hoe is in de praktijk in Nederland de visuele vormgeving van de beeld-

schermtaak? - vergelijking met normen en aanbevelingen Concept BEA-

Iijst, (Ned. Ver. voor Ergonomie, 1983).

- In hoeverre worden de visuele klachten bij beeldschermwerk veroorzaakt

door visuele taak- of persoonsaspekten en in hoeverre speelt de taak-

struktuur een rol?

- welke visuele taak- en persoonseigenschappen zijn in de praktijk het

meest kritisch i:v .m. oogvermoeidheidsklachten?

- víat is een goede objektieve maat, resp, wat zijn goede maten, voor

beeldkwaliteit? Welke ro1 spelen karaktervorm en -afmeting,
luminantieverhoudingen van symbool,/reflekties/scherm, jitter, flikker
en scrolling? - de laatste drie ook i.v.m. oogbewegingen.

- wat zijn goede objektieve maten voor visueel komfort en/of

oogvermoeidheid? !,let name Í^rordt gedacht aan akkommodatie-,

konvergente- en oogbewegingsmaten. l{at is de ro1 van ooglidspieren en

peri--oculaire gelaatsspieren?

- zíjn er lange-termijn effekten van visueel inspannend werk op

ooge igenschappen?
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Geboorteafwi jkj-ngen en miskramen

Gedurende de afgelopen jaren is een aantal maIen, na verontrustende be-

richten in de pers, beroering ontstaan doordat deze berichten suggereer-

den dat het werken aan beeldschermen tot geboorteafwijkingen en miskramen

zou kunnen leiden.
Bijna a1le berichten zijn afkomstig uit de Verenigde Staten en Canada.

De rNational Association of Office Workers' heeft recent (1983) een

overzicht gegeven van meldingen over groepen beeldschermwerksters waar-
bij relatief grote aantallen (tkoncentraties' of 'klusterst ) geboorte-

afwijkingen en miskramen voorkwamen. Het aantal zwangerschappen per
groep liep uj-teen van 5 tot 19, waarvan er respektievelijk tussen de 3

en l-1 tot problemen geleid hebben (miskraam of geboorteafwijking). Ook

stelt de Nat. Assoc, Office Workers dat röntgenstraling niet al_s de

boosdoener gezien kan worden. Voorts wordt naar voren gebracht dat klus-
ters van deze problemen al-s statistische 'uitschieters' bij toeval op

kunnen treden en dat niet over één nacht ijs gegaan kan worden alvorens
een eventueel verband te leggen met het werkèn aan beeldschermen. We1

merkt men daartegenover op dat a1s deze klusters van ongewenst zwanger-

schapsverloop in het geheel niet met beel-dschermwerk verband zouden hou-

den, men dergelijke klusters ook zou verwachten bij niet-beeldschermwerk,

terwijl men hierover toch geen berichten heeft ontvangen.

Hoewel deze uitspraak suggestief is voor een mogelijk verband tussen
beeldschermwerk en zwangerschapsproblemen is hierbij over het hoofd ge-

zien dat een aantal van de gerapporteerde gevallen 'zelf-gesefekteerd'
is. Dat wil zeggen: juist door de bestaande vrees voor mogelijk scha-

delijke gevolgen van beeldschermwerk kan het optreden van zo'n kluster
van zwangerschapsproblemen bij beeldschermwerk aanleiding zijn tot pu-

blikatie terwijl het bestaan van eventuele klusters bij andere groepen

geen aanleiding is voor publikatie.
Hieronder bespreken we een ons uitgebreider bekend voorbeeld van deze

geboorteafwijkingen en een Nederlandse melding van een kluster van

miskramen.
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4.3.1 Geboorteafwijkingen

In 1980 maakte de Toronto Star melding van vier baby's net geboorteaf-

wijkingen van wie de moeders bij dit dagblad aan beeldschermen werkten

tijdens de zwangerschap; en dit op een aantal van zeven min of meer ge-

lijktijdige zwangerschappen binnen hetzelfde bedrijf . Begrijpelijkerwijs

werd er verband gelegd tussen de beeldschermarbej-d en de misvormin- gen.

Hel-aas moeten we het, ondanks zorgvuldig navorsen, tot nu toe stellen

zonder enige medische basisinformatie: welke afwijkingen werden bij de

geboorte gekonstateerd? Hoe oud waren de moeders op het moment van de

geboorte? Waren er reeds eerder zr^,angerschapsproblemen, bij deze of vo-

rige zwangerschappen? Komen er erfelijke afwijkingen voor in de familie

van de moeder of de vader? Hoe l-ang \,rerkten de moeders reeds aan beeld-

schermen? enz. errz. De vele 'journalistieke' artikelen die er daarna

over zj-jn geschreven voegen aan onze feitelijke kennis ni"ets toe.

Recent is door de Mount Sinai Schoof of Medicine te New York (Frank,

1983) een inventariserende studie gedaan over de effekten van beeld-

schermwerk op de gezondheid. Daarin waren ook vragen vervat over geboor-

teafwijkingen bij baby's van beeldschermwerksters. In totaal werden 760

vragenlijsten beantwoord door beeldschermwerkers, zowel mannen a1s

vrouwen. Elf vrou\.ven meldden dat zij een kind met geboorteafwijkingen

hadden gekregen, r^raarvan er echter maar drie in de afgelopen 5 jaar,

waarin de moeders beeldschermarbeid deden. De mannelijke beeldscherm-

werkers meldden in 18 gevallen dat hun vrouwen baby's met geboorteaf-

wijkingen ter wereld hadden gebracht, waarvan er maar vijf vielen in de

periode dat zj-j met beeldschermen werkten, Doordat ook bij deze studie

geen medische basisinformatie is toegevoegd, zoals leeftijd van de moe-

der, erfelijkheid, om wefke afwijking het ging, etc., konden de antwoor-

den niet goed geëvalueerd worden- Op grond van de zo vergaarde gegevens

kon Frank dan ook geen uitspraak doen over een eventueel schadelijk ef-

fekt van beeldschermwerk op zwangerschap. EIank meldt dat NÏOSH een voor-

stel heeft ingediend voor een groot systematisch onderzoek naar geboorte-

afwijkingen en miskramen bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, die aan

beeldschermen werken. Knave (1983) meldt dat dergelijke onderzoeksvoor-

stellen ook in zweden zijn gedaan door de National Board of Occupational

Safety and Health in samenwerking met de National Board of Health and

Welfare.
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rnderdaad zou men, teneinde een gefundeerde uitspraak te kunnen doen

over het al of niet bestaan van een verband tussen beeldschermwerk en
geboorteafwijkingen veel gerichter onderzoek moeten doen. De onderzochte
populaties moeten veel groter zijn en voorkomend.e gevallen van geboorte-
afwijkingen moeten veel preciezer beschreven worden. Daarnaast moet

'zel-f-selektie' worden voorkomen, door de popuraties van te onderzoeken
beeldschermwerkers en niet-beeldschermwerkers te sefekteren volgens een
toevalsproces. ook zonder beeLdschermen komen geboorteafwijkingen name-
lijk vrij veervuldig voor, Hoe veelvuldig hangt onder meer af van het
tijdstip van vaststelfen van de afwijking. sommige artsen rekenen alléén
de direkt na de geboorte vast te stellen afwijkingen tot aangeboren af-
wijkingen. Anderen daarentegen menen dat deze grens pas na 3 maanden of
een jaar 1igt. voorts kan verschil van inzicht bestaan over datgene wat
wé1 en wat niet a1s afwijkend aangemerkt r4,ordt. Ten gevolge van deze
twee genoemde punten lopen de in de riteratuur vermelde percentages ge-
boorteafwijkingen noga.L uiteen, nI. van 2 tot 6,5t (Wil-son, 1973;
Smithells, 1976; Heinonen e.a., 1977). De kans dat er ergens, door puur
toeval, een koncentratie van geboorteafwijkingen optreedt, is bepaald
niet zo klein. Deze twijfel aan een direkt verband maakt het zoeken naar
een echte oorzaak tot een wat hachelijke onderneming. omdat bekend is
dat röntgenstraling genetische schade kan veroorzaken is het begrijpe-
lijk dat hierover vragen ziln gerezen. ïn par. 3.2. hebben we echter aI
genoemd dat beeldschermen geen noemenswaardige dosis röntgenstraling
afgeven. A1s reaktie op genoemde melding van de Toronto star werd door
het Ministry of Labour Toronto (1980) op basis van metingen aan honder-
den beeldschermapparaten nog eens bevestigd dat geen noemenswaardige

dosis röntgenstraling vrijkomt bij beeldschermen.

ook Bel1 canada in Toronto is in dezelfde periode in het nieuws geweest.
Hier wilden zlrangere vrouwen ni-et meer aan beeLdschermen werken
(Computable, 19eL). zij hebben de mogeli.jkheid gekregen tijdelijk ander
werk te doen of extra zwangerschapsverlof te krÍjgen. ïn 19g2 is er i-n

opdracht van de canadese Minister van Arbeid, een rapport gepubliceerd
(Ministry of Labour, Ottar./a, 7982) , waarin in afwachting van formele
regelgeving, aan werkgevers wordt aanbevolen aan zr^rangere vrouwen het
recht te geven, voor de duur van de zwangerschap, vervangende arbeid te
doen zonder verlies van betal-ingen, niveau van positie en emolumenten.
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op grond van onze hiervoor gegeven beschouwing zijn wij van mening dat

de canadese aanbeveling voor vervangend werk niet kan worden toegeschre-

ven aan beschikbare objektieve aanwijzingen voor een verband tussen

beeldschermwerk en geboorteafwi jkingen.

4.3-2 Miskramen

In 1983 maakten de Nederlandse klanten melding van een viertal miskramen

bij vrouwelijk beeldschermpersoneel op het ABN-kantoor in Leeuwarden'

Ook hier ontbreekt een uitgebreide medische rapportage, maar de ABN-be-

drijfsarts was in staat om nadere gegevens te verschaffen' vanaf 1978

zijn bij het ABN-kantoor in Leeuwarden twintig vrou\^len zwanger geweest,

van wie vier een miskraam hadden. van één van d.eze vier miskramen lijkt

toeschrijving aan andere oorzaken niet onmogelijk (de miskraam gebeurde

voor het eind van de derde zwangerschapsmaand, op vakantie in de tro-

pen). Van de andere drie gevallen zijn geen nadere bijzonderheden be-

kend, behalve dat latere zwangerschappen van de betrokken vrouwen zonder

problemen zijn verlopen. ook hier moet worden gesteld dat een aantal

miskramenvan4opde20veeltekleinisomeenstatistischverantwoor-
de konklusie te mogen trekken dat hier iets bijzonders aan de hand is'

volgens Helbing (1966) zou 10-158 van alle zwangerschappen tussen de

derde en negende maand door een spontane miskraam worden afgebroken' In

dit percentage is nog geen rekening gehouden met zeer vroegtijdig afge-

broken zwangerschappen, d.w.z. in het stadium waarin slechts door bio-

chemische tests de zwangerschap aangetoond kan worden (predictor' etc')'

Percentages tot 3Ot worden dan zelfs gemeId' Voorts ligt voor vrou\^'en

die reeds eerder een miskraam hebben gehad de kans op een herhaalde mis-

kraam tussen 25 en 30t (He1bing,1966)' Evenals bij de geboorteafwij-

kingen ontbreekt het ook bij de meldingen over miskramen aan

fundamentele medische informatie, en zíjn de groepen

,zelf-geselekteerd'.Mededeaantalleninachtnemendiseenoorzakelijk

verband met beefdschermwerk daarom niet aantoonbaar'
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4.3.3 Konklusies over qeboorteafwijkingen sn miskramen

De meldingen over geboorteafwijkingen en miskramen bij beeldschermwerk,

waarvan enkele ook in Nederland in ruime mate de pers hebben gehaald,

blijken slecht gedokumenteerd en gering in aantal te zijn en niet geba-

seerd op systematisch onderzoek. Hierdoor blijkt nÍet dat er een oorza-

kelijke relatie tussen zwangerschapsproblemen en beeldschermwerk is.
Geboorteafwijkingen en miskramen zijn, ook zonder beeldschermwerk, re-
gelmatig optredende verschijnsel-en. Uit par. 3.2. is reeds gebleken dat

de vee1a1 a1s boosdoener aangemerkte röntgenstraling slechts in ver-
waarloosbare intensiteit aanwezig is, en deze dus ni.et tot bezorgdheid

kan leiden.
De gerapporteerde kLusters van zwangerschapsproblemen bij beeldscherm-

werk kunnen daarom beschouwd worden aIs statistische 'uitschietersr, dat
wil zeggen dat ze bij toeval optreden.

4.4 Huidirritaties

slechts enkele gevallen van huidirritaties bij beeldschermwerkers zijn
gerapporteerd vanuit de skandinavische landen en Engeland (Tjdnn, 1980;

Rycroft & Calnan, 1980). tjlnn rapporteert in totaal in Noorwegen 35

gevalIen, hraarvan 16 klachten in het gezicht hebben, voornamelijk op de

wangen, zelden op het voorhoofd of de kin. De irritaties traden op ! 2

uur na aanvang tot t 5 à 6 uur na beëindiging van het werk. A1s werkom-

standigheden worden een paar overeenkomsten genoemd:

- altijd tijdens wintermaanden fast
- kamertemperatuur 2O-22"C

- luchtvochtigheid 40t

- vloerbedekking synthetisch
* hoge statische elektricíteit
Rycroft en Calnan, die slechts 2 gevallen rapporteren waarbij rode vlek-
ken op de wangen optreden, melden dat de fabriek, om de kfachten te doen

verminderen, j-edere 6 weken de vloerbedekking anti-statisch laat behan-

delen en dat de luchtvochtigheid verhoogd is van 1 4Ot naar 50 à 608.

Noch in het eerste, noch in het laatste geval is het echter aangetoond

dat de huidaandoening door het beeldscherm veroorzaakt zou zijn.
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ïn het NIOSH-rapport van 1981 wordt'skin rashrook a1s klacht meegein-

ventariseerd. Huidirritaties, prikkerige huid en allergische huidreak-

ties werden als klachten samengevoegd. Bij beeldschermwerkers werd een

klachtenpercentage van 46t gevonden, tegenover 31s bij niet-beeldscherm-

werkers - steeds bij overigens gelijkwaardige Iuchtkondities.
Ten aanzien van deze percentages lijken twee kanttekeningen op zijn
plaats. In de eerste plaats zijn de klachtenpercentages, zowel voor

beeldscherm- aIs voor niet-beeldschermgebruikers onverhtacht hoog.

Huidirritaties horen niet tot het gangbare kantoor-klachtenarsenaal, en

de verdere literatuur geeft ook weinig meldingen. Dit geeft te denken

t.a.v. de manier van ondervragen door NIoSH.

fn de t$reede pl-aats ontbreekt in het NIosH-rapport iedere aanduiding

over andere verschillen in werkzaamheden dan het a1 dan niet \4terken met

beeldschermen. Het is daarom niet duidelijk of de verhoogde klachten-
frekwentie over huidirritatie bij beeldschermwerkers te maken heeft met

fysische beÍnvloeding door het beeldschermapparaat of met andere oor-

zaken, zoals de luchtvochtigheid. olsen (1981) en Linden en Rolfsen

(1981) opperen de mogelijkheid dat de gevonden gevallen van huidirrita-

tie zouden kunnen worden toegeschreven aan een gekombineerd effekt van

elektrische velden, luchtvochtigheid en luchtverontreiniging. Dit is

echter niet meer dan een gissing, die bovendien niet ondersteund lijkt

te worden door de voorlopige uitkomsten van een groot opgezet Zweeds

onderzoek (Knave, 1983).

Konklusie

We konkluderen dat er aanleiding is om huidirritaties afs serieuze kom-

ponent van het kl"achtenpatroon te beschouwen maar dat er, mede tegen de

achtergrond van het in par. 3.2. gestelde, weinig houvast is om de oor-

zaak direkt bij de beeldschermapparatuur te leggen. Eerder kan worden

gedacht aan mogelijke invloeden van het binnenklimaat. Ííel lijkt het

nuttig om in ruimten met veel beeldschermapparatuur extra aandacht te

besteden aan het binnenklimaat.
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Klachten over het bewegingsapparaat en algemene fysieke klachten

4.5. 1 Inleiding

Het lijkt een voor de hand liggende veronderstelling dat klachten zoars
hoofdpijn, nekpijn, pijn in de rug of elders in het lichaam, die op kun_
nen treden na langdurig werken aan een beerdscherm, regelmatig gerappor-
teerd zouden worden aan de daartoe bevoegde instanties, zoals bv. de
bedrijfsarts. Niets lijkt echter minder waar. De symptomen worden keer
op keer gekonstateerd, ook we1 incidenteel geregistreerd, en vee1a1 vaag
en uitvoerig in de pers ter sprake gebracht, maar srechts in een rela-
tief klein aantal gevallen is een uitgebreid systematisch onderzoek ge-
daan naar aard en frekwentie van voorkomen van de ktachten en nog minder
komt het voor dat deze soort klachten vergeleken worden met het soort
klachten dat optreedt bij bv. typistes die in een klassieke kantoorsi-
tuatie hun werk verrichten. Eveneens is het moeirijk om d.eze klachtenin-
ventarisaties met elkaar te vergefijken \4rant de auteurs die hieraan ge-
werkt hebben, hebben ieder hun eigen parameters gebruikt die onderling
geenszins eenvoudig in een schema naast elkaar te zetten zijn.
Wij zuIlen ons daarom in dit overzicht beperken tot het \^/eergeven van de
belangrijkste resultaten van deze studies, en tenslotte een samenvatten*
de konklusie geven.

Een aantal van de in dit subhoofdstuk behandelde studÍes zijn ook reeds
aan de orde geweest in par. 4.2., betreffende de visuele problemen. Deze
gebieden zijn zeer naut/ met erkaar venveven. De klacht hoofdpijn bv. kan
zowel een gevolg zijn van een zuivere visuele inspanning, al-s van het
langdurig verkeerd belasten van spieren in de nek-regio. Maar even vaak
treedt hoofdpijn op ten gevorge van een psychisch zware berasting. Het
is dan ook niet mogelijk deze deelgebieden scherp van elkaar te schei-
den, daar er een kontinue wisselwerking tussen bestaat.

4.5.2 De diverse studi_es

Hfinting beschrijft in 1981 een onderzoek waarin in totaar 295 personen
zijn onderzocht die kwa werk in 4 groepen onder te verdelen waren (Tabel
4.3), waaronder één groep die klassiek kantoorwerk uitvoerde. Door mid-
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del van vragenli.jsten werden gegevens verkregen over: pijnen, stijfheid,

vermoeidheid, krampen, dufheid, trillerigheid, etc. waarbij eventueel

voorkomen van klachten gespecificeerd werd met: 'dagelíjks, soms, en

zelden of nooit,. In de tabel wordt een overzicht gegeven van het pro-

centueel voorkomen van klachten naar lichaamsgebied en groep.

Tabel 4.3 overzicht
(Hönting,

van voorkomende klachten in onderzochte populaties

1 981 ; östl:erg, L979)

Beeldscherm
arbeid auteur

klachten

Ostberg
(1e79)
n=530

Itunting ( 1981 )

invoer

(n=53 )

gegeven sbewerking

(n= 1 O9)

konventioneel
typel^7erk
(n=78 )

alqemeen
kantwoorwerk

(n=54 )

rug & schouders 55? 3B% 28z 416

pijnlijke bewe-
gingen hoofd/nek 35U 30% 262 31% 10%

armen (polsen) 25 322 15? 23?. 6z

benen 15% niet gera porteeïd

medische behande-
Iing voor arm +

handpijn recent
(maanden + jaar)

192 2Lz 272 I3%

In deze zelfde tabel zijn de door ostberg (1979) gevonden klachtenper-

centages vermeld. Hij onderzocht slechts één groep van 530 beeldscherm-

werkers waardoor geen vergelijking mogelijk is t.a.v. klachtenpercenta-

ges voorkomend bij mensen die vergelijkbaar-, doch geen courputerterminal

werk doen.
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In 1980 doen Smith et al. een vergelijkend onderzoek bij beeldscherm- en

niet-beeldschermwerkers naar klachten*, zowel psychisch als fysiologisch.
zij deden hun onderzoek d.m.v. vragenlijsten aan de verschillende groepen

(Tabe1 4.4).

Tabel 4.4 Procentueel voorkomen van klachten bij beeldscherm- en niet-
beeldschermwerkers naar groep klachten (Smith e.a., 1980)

aard van
klacht VDU CONTROL

visueel
psychisch

overig
I j-chameli j k

7Iz

642

612

388

292

34%

Tabel 4.4 geeft een kort samengevat overzicht van de klachtenpercenta-
ges. Over het geheel meldden beeldschermwerkers tot 2 keer zo vaak

klachten als personen uit de kontrolegroep. Wat daarvan de werkzaamheden

waren hrordt niet vermeld. Smith e.a. vonden geen verschillen in medische

ziekterapporten, opgenomen over 5 jaar, tussen de beetdschermwerkers en

de kontrolegroep.
Elias e.a. bestuderen in 1980 twee groepen vrouweni die respektievelijk
data-verhrerking en dialoog-bewerkingen uitvoeren. De groep'data-ver-
werkers' toonde veel meer klachten dan de 'dialoog-operatorst, De beide
groepen werden d.m;v. vragenlijsten gescreend, waarbij 4 hoofdgroepen

van antwoorden van belang zijn: 'visuele belasting, lichamelijke pijnen,
neuro-psychische aandoeningen en r^rerkbevrediging'. De lichamelijke
klachten zijn in Tabel 4.5 samengevat.

*
De klachtèn van llchanelUke aard: oogpijn, troebel

vermoeldheld, nervoslteit, nekpljn, nekdruk. nèkdruk
zere pols, kranB 1n hanalen en benen, bartklopplngen.

zlen, branderige ogen, kleurenzien,
naar schoualers, opgezwollen spleren,
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Een ouerzicht van klachten zoals gegeven in de studie

van Elias e.a. (1980)

dataverwerkers
(n=89=1 00% )

dialoog
(n=8 1= 1 00t )

Jb6

2lz

t7z

llz
362

53?

nek

Iinker
schouder

rechter
schouder

bovenrug

onderrug

hoofdpijn

522

2tz

322

4L%

562

70

Ten aanzien van bijna a1 deze klachten (uitgezonderd de linker schouder)

hebben de data-verwerkers signifikant meer klachten dan de dialoog-ope-
rators- In het onderzoek zijn ook psychosomatische klachten en visuele
klachten vergeleken (zie par. 4.2.). De schrijvers konkluderen dat het
eentoniger werk van de data-input operators, hraardoor de operator niet
al zijnlhaar kapaciteiten gebruikt en niet betrokken is bij de werkzaam-

heden, de voornaamste oorzaak is van het verhoogde klachtenpercentage.

Voorts liet de verlichting veel te vrensen over ín de werkruimtes van de

onderzochte groepen.

Een onderzoek naar subjektieve slrmptomen van vermoeidheid is door

Binaschi e.a. (1980) uitgevoerd. Naast beeldschermwerkers werd een groep

bankemployees ondervraagd om reden van de overeenkomst die bestaat in de

werkzaamheden, en een groep stadsbusbestuurders om reden van een verge-
lijkbare visuele taak. De onderzoekers gebruikten de zogenaamde E-schaal
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van de rJapan rndustrial Fatigue Research cormitteer en komen tot de
globale konklusie dat na een werkweek beel-dschermoperators en stadsbe-
stuurders wel, maar bankemployees niet signífikant vermoeider zijn dan
aan het begin van de werkweek. verband wordt gelegd met de psychische
belasting.

ook Ghiringhelli (r-980) heeft een vergerijkend onderzoek gedaan, door
middel van intervi-ews, om bij een groep van 62 beeldschermoperators en
237 niet-beeldschermoperators subjektief kl-achten te inventariseren. Hij
geeft uiteindelijk alleen de resultaten weer van de beeldschermoperators
waarvan a1s belangrijkste het totaal aan vi-suele klachten, 75,gt genoemd

moet worden. Dit getal stemt overeen met het door ostberg (1979) genoem-
de percentage van 75t. A1s zuiver lichamelijke krachten worden a1Ieen
rugpijn en nekpijn genoemd. Voor de aanvang van het werk klagen l-,6t
over rugpijn en zijn er geen nekpijnklachten. Na af100p van het werk is
de rugpijn toegenomen toL 9,72, waarbij ook 6,5t last heeft van nekpijn.

rn 1981 komt het NrosH uit met een rapport van een vergelijkend onder-
zoek dat is uitgevoerd in drie verschillende kantoren met behulp van
vragenlijsten. De groepen beeldschermoperators (vDU) en niet-beerd-
schermoperators (NVDU) waren goed met elkaar te vergelijken. Behalve kwa

leeftijd kwamen ze ook op andere punten overeen, zoars kwa etnische op-
bouw. In totaal werd in de vragenlijsten navraag gedaan naar 59

verschill-ende gezondheidsklachten. Hel-aas is het NïosH-rapport, door een
vrijwel volledige afwezigheid van d.ata-reduktie, bijzonder moeilijk toe-
gankelijk. víij volstaan daarom met een presentatie van de in de drie
kantoren gekonstateerde krachtenpatronen (Tabel 4.6). Bij het NrosH-
onderzoek werden ook uitvoerig lichtmetingen verricht, maar hefaas worden
deze metingen geheel los van de klachtenpatronen gepresenteerd. over
enige relatie valt dus niets te zeggen.

vanuit het Departement van Gezondheid i-n Nieuw-Zeeland zijn de resul-
taten van een vergelijkend onderzoek gepubliceerd (centr. ROHU, r"980)
van 381 personen, waarvan 257 aan beeldschermen werken en L24 kantoor-
werk zonder beerdschermen uitvoeren. van de beeldschenngroep zit 37*
niet prettig vergeleken met 26t van de kontroJ-egroep. zowel de beeld-
scherm- als de kontrolegroep is weinig tevreden met het binnenklimaat:
L7* van de beel-dschermgroep en 25t van de kontrolegroep is tevreden.
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Starr e.a. (1982) dealen door middel van vragenlijsten een vergelijkend

onderzoek bij 145 beeldschermwerkers en een kontrolegroep van 105 per-

sonen die hetzelfde werk deden met als enig verschil dat zij papier ge-

bruikten in plaats van een beeldscherm. viiftien lichamelijke klachten

waren opgenomen in de vragenlijsten. Met één uitzondering, nekpijn, wa-

ren in de groep beeldschermwerkers niet signifikant meer klachten dan

bij de kontrolegroep. Dat er een signifikant groter aantal nekkl-achten

is bij de beeldschermwerkers, wordt door de auteurs verklaard doordat de

beeldschermwerkers gemiddeld jonger waren dan de kontrolegroep. Jongere

mensen bleken meer lichamelijke klachten te hebben dan oudere. werd voor

leeftijtt gekorrigeerd dan waren de verschillen in klachten niet signifi-

kant meer.

sauter e.a. (1983) publiceerden een vergelijkende studie van 248 beeld-

schermwerkers met verschiflende Soorten werkzaamheden (van invoer/uit-

voer tot programmeren) en een kontrolegroep van 85 mensen met gelijk-

soortig administratief werk zonder beeldschermen. Tussen beide groepen

was geen verschil in voorkomen van spier- en skeletklachten, evenmin a1s

verschilfen in voorkomen van algemene gezondheidsklachten. Bij cle beeld-

schermwerkers hielden de nek-, rug- en schouderklachten vooral verband

met klachten over de stoel; de arm-, pols- en handklachten namen ook

sterk toe indien het toetsenbord niet instelbaar was. Hoewel er een re-
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Tabel 4.6 overzicht van de oeest geEelale klachten van een totaal van 59

uit het NIosH-onalerzoek va 1981

vDU = bÉldschermwerker
MU = niet-beelalschernwerker

yp9 klacht Nadere omschrij ing Klachten in ptocenten opgegeven

Groep 1 Groep 2 Groep 3

t,DU NVDU VDU NVDU VDU NIDU

i sue 1ë

pier

ctro-
ische

rige

tlanende en prikkende ogen
branalerige ogen
wazig zién
ingespannen en pijnlijke ogen

pijn in de rug
pijn of stijfheid in amen en beíen
pijn of stijfheid in nek en schoualers
gezwollen of pijílijke spieren en
gewiichten
beenkrampen
gevoel van alruk.ií ale nek
problenetr met voeten en benen bii
lang staan
schouderpijn
nekpijn, doortrekkeod naar schouder,
arm en hand
kramp in handen en vingels tijalens
het werk
stijve of pijnlljke polsea

Ékkel-ijk geirriteerd
slaapproblemen
depressieve periodés
periodes van extreme angsten

op!lspingen, &agzuur
gas of gaspijnen
naagpi j n

ernstige vemoeidheid en uitputting
hoofdpiln
opgeblazen of vo-I gevoel
frekwent verkoualen en keelPijn
hooikoorts èn holteprobleoen
koorts, kou en P.ijÍ overal
allergische huidreakties, huidirritaties
lage bloeddruk

51
5B

45
6',7

45 3B
43 38

306
36 44
2't 1l

19

44
40
31
38

63
13
63

6

33
40
4l

1'7 13

70

76 43
6'? 56
64 25
54 19

57 25

31 19

52 50
64 63
54 37
56 56
56 63
28 50
44 25
58 31

29
49

27

51 39
67 47
40 2'7

a4 64

64 48
39 42
6t 49

34 25
38 39
39 32

32
29

19

3

2

60
53
61
36

58
33

56
67
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latief hoge mate van tevredenheid was met betrekking tot de konfiguratie
van scherm en toetsenbord. Ook hingen de klachten samen met de blikrich-
ting, hoewel niet nader werd gespecificeerd hoe die samenhang was. De

aanwezigheid van instelmogelijkheden van het meubilair was echter niet
van invloed op de klachten en er werd ook geen verband gevonden tussen
de spier- en skeLetklachten en de algemene lÍchaamshouding. Hoewel de

beeldschermwerkers a1s geheel niet meer gezondheidsklachten hadden dan

de kontrol-egroep, bleken zij we1 meer klachten te hebben over de werk-
plek zeIf. Deze klachten koncentreerden zich op de stoe1, op reflekties
en flikker op het beeldscherm en op het voorkomen van geurtjes en stof.

Starr (1983) beschrijft een onderzoek waarin klachten van 2l-l- beeld-
schermgebruikers vergeleken worden met die van 148 papier-gebruikende
kantoormensen. Hij konstateert dat de beeldschermgroep signifikant meer

over hoofdpijn en misselijkheid klaagt. De overige geÍnventariseerde
lichamelijke klachten (schouder-, nek-, rugpijn e.d,) worden door beide
groepen veel a1s klacht gemeld, maar de percentages verschillen niet
signifikant van elkaar. Voorts stelt de auteur vast dat de invoering van

beeldschermen i-n kantoren de houding ten aanzien van het werk en de werk-
bevrediging in het algemeen niet nadelig beinvloedt.

Dainoff (1983a, 1983c) tenslotte voerde een aantal l-aboratoriumexperi-
menten uit. Proefpersonen !.rerkten (invoerwerk) nu eens onder slechte er-
gonomische kondities met beeldschermen, dan weer onder goede. Het werken

onder goede ergonomische kondities ging, in vergelijking met werken

onder slechte kondities, gepaard met een gemiddeld grotere produktivi-
teit, minder fouten en minder klachten over algemene vermoeidheid en het
bewegingsapparaat.

4.5.3 KonkLusies over klachten over het bewegingsapparaat en algemene

fysieke klachten

Het percentage klachten over het bewegingsapparaat en de algemene fy-
sieke gesteldheid blijkt sterk te variëren tussen de verschillende veld-
studies. Dit kan o.a. samenhangen met de verschillende wijzen van onder-

vragen. Uit een deel der publikaties blijkt dat beeldschermwerkers

duiilelijk meer van dit soort klachten hebben dan kontrolegroepen. In
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andere onderzoeken worden geen noemenshraardige verschillen gevonden.

Duidelijke verschillen Ín de klachtenpatronen van beeldschermwerkers en

kontrolegroepen komen niet naar voren.
De meeste studies zijn verricht in bestaande kantoorsituaties hetgeen

onherroepelijk problemen met zich meebrengt ten aanzien van de interpre-
tatie. Veelal was niet duidelijk in hoeverre kontrolegroepen en beeld-
schermgroepen vergelijkbaar waren kwa werksoort, leeftijd, inrichting
van de werkplek en overige omstandigheden. Vrijwel altijd ontbreekt een

diepte-onderzoek naar mogelijke korrelaties tussen aangetroffen toestand
en klachten. Ook Dainoff (1982) konstateert in zijn overzichtsartikel
dit gebrek heel duidelijk. De studie van Sauter (1983) is één van de

weinige ons bekende uj-tzonderingen met een mul-tifaktoriële benadering.
Over de mogelijke oorzaken van de klachten kan daarom nog weinig gezegd

worden. Het schijnt dat het beeldscherm als zodanig geen duidelijke bron
van klachten vormt, maar meer dat de omstandigheden waaronder met het
scherm gewerkt !'/ordt oorzaak zou kunnen zijn. De omstandigheden die het
meest genoemd worden in verband met klachten over het bewegingsapparaat

zijn: eenzijdig en statisch werk, en problemen met de stoel. Ook is er
enige evidentie dat dit soort klachten verminderen a1s de positie van

het toetsenbord instelbaar is. Een verband met de algemene lichaamshou-
ding is echter niet duidelijk.
Itlaar weinig publikaties gaan in op de vraag of de klachten optreden in
verband met het $rerk en weer voorbijgaan na beëindiging van een werkdag

of dat zij een min of meer chronisch karakter dragen. In een publikatie
waarin medische ziekterapporten van beeldschermwerkers zijn vergeleken
met die van een kontrolegroep werd geen verschil gevonden.

Enkele overblijvende vragen

Evenals aan het eind van par. 4.2.7. v oor de visuele problemen, volgt
hj-er een overzicht van de belangrijkste vragen die zijn overgebleven na

lezing van de Literatuur.
- Bestaat er een verband tussen houding en kl_achtenpercentages; welke

ro1 speelt de taakstruktuur hierbÍj?
- Welke van de veel voorkomende klachten zijn van meer chronische aard

(in tegenstelling tot de klachten die opkomen gedurende de

arbeidsperiode aan het beeldscherm om daarna na enkele uren weer te
verdwijnen) ? In dit verband is ook van belang welke klachten reeds
bestonden voordat met beeldschermwerk werd begonnen.
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Hoe is de relatie tussen ziekteverzuim bij beeldschermwerkers en hun

werkomstandigheden? Niet a1leen het ziektepercentage is hierbij van

belang, maar ook de diagnose.

4.6 Problemen en klachten ten aanzien van taken en vTerkorganisati-e

4.6.7 Algemene tendens

over de ontwikkeling van taken a1s gevolg van de invoering van beeld-

schermen bestaan verschillende opvattingen. Automatiseringsdeskundj.gen

verwachten in het algemeen een verbetering van de arbeidsinhoud. Veel

empirisch onderzoek daarentegen ondersteunt de opvatting dat meestal

sprake is van degradatie en verdergaande arbeidsdeling. Enkele onder-

zoeken feveren als resultaat op dat er slechts sprake is van een ver-

schuiving van oude routine- en professionele taken naar nieuwe routine-

en professionel-e taken.

Een vergelijking van de verschillende studies is vaak moeilijk. Niet

altijd is even duidelijk welke taken/funkties precies zijn onderzocht of

worden bedoeld. Soms lijkt het erop, dat met verbetering van de arbeid

vooral de arbeidsomstandigheden en de fysieke belastÍng worden bedoeld.

Een vergelijking van vereiste en aangeboden kwalifikaties ontbreekt mees-

taI. Verder verschillen de onderzoeksmethoden sterk: observaties,

enquètes, interviews met leidinggevend personeel, interviews met deskun-

digen, of een kombinatie daarvan. Tenslotte is het mogelijk, dat onder-

zoek en verwachtingen betrekking hebben op verschillende fasen in het

automatiseringsproces. Definitief uitsluitsel over de juisthej-d van de

verschil-Iende konklusies is dan ook niet te geven.

Naar onze mening komt als meest waarschijnlijk beel-d naar voren: een

polarisatie van funkties. Een deel van de funkties wordt rijker en een

ander (groter) deel armer. Pol,arisatie is echter niet een specifiek 9e-

volg van de invoering van mikro-elektronika en beeldschermen, zoals

btijkt uit onderzoeksresultaten over de ontwikkeling van funkties tussen

1960 en 1970 (Conen/Huijgen, 1980), toen de automatisering met name op

kantoren nog nauwelijks was begonnen, maar er aI wel polarisatie optrad.

Deze periode kan wel worden gezien als een voorbereiding op automati-

sering. Aan automatisering gaan zowel routinesering en standaardisatie
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(degradatie) vooraf alsook het ontwikkelen van technische systemen en
prografimatuur (regradatie). De aan de invoerÍng van beeldschermen voor
type- en sekretariaatsr^rerk voorafgaande arbeidssplitsing, standaardi_
satie en centralisatie van het werk (typekamers) is uitvoering beschre-
ven in het verslag van een onderzoek in de tweede helft van de jaren
zeventig bij zes Duitse ministeries (pirker e.a., 1981).
Het algemene beeld over de organisatie van de arbeid is dat er aanvan-
kelijk weinig verandert. uit een onderzoek midden jaren zeventig bij een
aantar banken in de BRD brijkt, dat taken en bevoegdheden duidelijker
gescheiden worden en vastgeregd. De overlap, die in de konventionere
organisatie voorkwam zou het systeem van elektronische gegevensverwer-
king in de war brengen. Er is sprake van enige centralisatÍe van de be-
sluitvorming (bijvoorbeerd over automatisering en over produktiedoelen
en -normen) - De verantwoordelijkheid van afdelingsleidingen om produk-
tienormen te halen wordt onderstreept. Er vindt een verschuiving plaats
van de taken en bevoegdheden tussen de automatiseringsafdeling en de
overige afdelingen. De ondernemingsleiding ziet computer en beerdscherm
in de eerste plaats ars een nieuw arbeidsmiddel. Men onderkent aanvanke-
lijk nog niet de organisatietechnologische mogelijkheden of geeft daaraan
geen prioriteit (Brandt e.a. , L}TB).
Hetzelfde soort veranderingen in de organisatiestruktuur onder invloed
van toepassing van elektronische gegevensverwerking komt naar voren uit
een onderzoek bij de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting in Àmsterdam
(Braas, 1983).

Wij hebben de indruk, dat pas in de tegenwoordige tijd beeldschermen
meer a1s een onderdeel worden gezien van een informatietechnol0gie, die
tot een andere organisatie van het werk en tot een verschuiving in de
proced.ures van besluitvorming kan leiden. De uitkomsten daarvan zijn
echter nog onduidelijk.

rn de volgende paragrafen zurlen we deze globale konklusies wat meer in
detair bekijken- Dat gebeurt voorar door het aangeven van tendenzen. Een
exacte vergelijking van de verschilrende ond.erzoeksresultaten is onmoge-
rijk door de verschilren in gekozen begrippen, meetinstrumenten en
onderzoekspopulaties. De meeste onderzoeksresultaten zijn door de au-
teurs kwalitatief gepresenteerd.
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A. Regradatie

De Raad voor de Arbeidsmarkt (1982) verwacht een verbetering van de ar-

beidsinhoud en de arbeidsomstandigheden voor veel funkties waarvan beeld-

schermtaken deel uitmaken (boekhouder, administrateur, sekretaresse,

typiste, drukker, chemisch procesarbej-der). De stichting Toekomstbeeld

der Techniek (1981) geeft aan dat de nieuwe kantoorfunkties meer kwali-

fikatie zul_fen vragen. De Metra consufting Group (J-982) heeft geen aan-

wijzingen gevonden dat het gebruik van interaktieve systemen de schei-

ding tussen ont\,/erp-, uÍtvoerende en kontroletaken op kantoren zou ver-

sneIlen. Zink ondervroeg 71 mensen (overwegend middenkader en

specialj-sten) die in hun ondernemj-ng (overwegend machinebouw)

verantwoordelijk waren voor planning en invoering van CAD-systemen' Van

d.e ondervraagden verwacht 1Bt dat de kwalifikatie-eisen gelijk blijven,

798 dat ze hoger worden en 3? dat ze lager worden' De autonomie zal

volgens 45t gelijk blijven, neemt toe volgens 34t en neemt af volgens

21g van de onderzochten. Ten aanzien van de funktionele kontakten met

and.eren is 398 van mening dat die gelijk zull-en blijven, 42t dat die

toenemen en 19ts dat die afnemen (Zink, 1983) ' Dezel-fde mensen verwachten

een sterke toename van de belasting (zie par. 4'7'2')'

Bij deze beoordeling kan de fase van autonatisering een rol spelen'

Hattkee.a.(1981)wijzeneropdatinfaselll(tekstverwerkingmet
beeldscherm, gegevensverwerking in dialoogvorm: zie de ontwíkkelings-

fasen in hoofdstuk 2) de vereiste kwalifikaties toenemen, maar dat ze in

fase fva. (netwerken van tekst- en gegevensverwerking) weer afnemen'

B. Degradatj.e

Tegenover deze optimistísche verwachtingen staat onderzoek waaruit voor-

aI een degradatietendens blijkt-

In de kategorie gegevensi.nvoer is in de funktie van ponstypiste wat de

autonomie betreft geen verandering gekomen. Die was aI laag' Alleen het

l-awaai en de fysieke belasting z!)n afgenomen. Afhankelijk van de appa-

ratuur is het in principe mogelijk de ingevoerde gegevens zelf te kon-

troleren. Meestal is daarvan echter een aparte funktie gemaakt. De kwali-

fikatievereisten veranderen niet (Qakir, 1978, 1981) ' voor het routine-

werk is zelfs geen typediploma vereÍst. De sterke plaatsgebondenheid
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blijft- cegevensinvoer vindt meestal praats in een centrale afdering
data-invoer. De funktionele samenwerking is zeer gering. De apparatuur
wordt doorgaans groepsgewijs opgesteld zodat oog- en praatkontakt met
enkele kollega's mogelijk is.
rn de kategorie tekstinvoer h,ordt het typewerk naar vorm en inhoud ge-
standaardiseerd. waardoor de typiste aan autonomie verliest. Typistes,
die een brede kwalifikatie hebben (gedikteerde tekst begrijpen, Iay-out,
spel]ing, zinskonstrukties, afbreken van \"/oord.en enz.) worden met ragere
kwalifikatie-eisen gekonfronteerd omdat apparatuur en prograrnmatuur deze
zaken 'overnemen'- vorpert e.a. wijzen erop, dat de automatisering van
typewerk op centrale tekstverb/erkingsafdelingen weliswaar de gemíddelde
prestatie doet toenemen in termen van aantal aanslagen per m5-nuut, maar
dat dit ten koste gaat van het vermogen snel op andere taken over te
schakelen en dat meer begripsfouten voorkomen (Volpert e.a., 1979). (In
de BRD is het ontstaan van centrale typekamers een tendens. De Metra-
groep acht dit echter geen algemene tendens voor meerdere landen). Door
het werken op centrale typekamers is er geen kontakt met de opdracht-
gevers en geen betrokkenheid bi-j de inhoud van de te verwerken teksten.
De pl-aatsgebondenheid is groot. Men hoeft niet meer van zijn praats om-
dat alles wat nodig is voor de taak beschikbaar is in de apparatuur en
de software. Aktiviteiten a1s briefjes rondbrengen, op een andere plek
telefoneren of kopieën maken, een ni-euw typelint halen, te verwerken
dokumenten ophalen, overleg met opstellers van koncepten, met kollega's
e.d. verdwijnen grotendeels.
Bij gemengde Ínvoertaken (bariewerk, reisbureaus) is de handelingsruimte
wat groter maar toch afgenomen in vergeJ.ijking met vroeger. Gunnarsson
en ostberg (l-977) konstateren in hun onderzoek in een luchtreisbureau,
waar de vl-uchten in een computer ven^rerkt worden een sterker gevoel van
monotonie als gevolg van specialisatie. rn een overzichtstudie stelt de

Scitechgroep (Maas e.a., 1982) dat het gebruik van balieterminals een
zeker víerktempo oplegt waardoor de handeringsspeelruimte voor meer ti.jd-
vragende kommercieer getinte transakties beperkt is. van Asch en Tijdens
,konkluderen op grond van hun onderzoek naar de ontwikkeling van informa-
tieneti."erken in het bankbedrijf dat de kommerciële taken bij speciale
medewerkers worden ondergebracht. Tegelijkertijd zien zi) echter voor de

baliemedewerker een 6nf;'!kke1ing, dat die de beschikking kriigt over een

terminal met kas (Van Asch en Tijdè;_",. 1,984), hetgeen a1s taakverbreding
g-eLnterpret.eerd kan worden.
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In de kategorie tekstbewerking hebben vooral sekretaresses te maken met

een scheiding van typetaken en typische sekretariaatstaken. Het ber"rerken

van tekst en gegevens verschuift naar de chef en het typen wordt soms

gecentraliseerd. De overblijvende sekretariaatstaken zijn eentonig en

routinematig (Phi1ips, 1978; Schol-ls en ReinhartL, 1982i Björn-Andersen,

1gg3). Er is minder koöperatie nodig dan voorheen. De plaatsgebondenheid

is kleiner dan bij invoerwerk omdat eIk beeldscherm door meerdere mensen

bediend wordt.

De funkties in de kategorie fotozetter l-aten een verlies aan autonomie

zieninvergelijkingmetloodzetten.Detekstbewerkingdoorgrafisch
geschoolde toetsenbordbedieners is routinematig. Het aanbrengen van zet-

instrukties is meestal overgeheveld naar de werkvoorbereider. Het be-

dienen van computer- en fotozetapparatuur is simpel, Door standaardí-

satie van het produkt is de eigen inbreng van grafici op de vorm van het

zetsel- verminderd. Bij het Ioodzetten waren veel J-eerlingen betrokken en

die leerden het proces door en door kennen' Het leerproces bij het foto-

zetprocédélevertgeenwerkelijkinzichtvandemedewerkersopinde
werking van het hele systeem (Schwarz e.a., 1982) '
Ln de kategorie bewerking van gegevens heeft zich voor administratieve

medewerkers in het bank- en verzekeringsbedrijf aanvankelijk een ontwik-

kelingvoorgedaannaartaakverbredingentaakverrijkingmetgroterehan-
delingsspeelruimte. In de fase van geintegreerde systemen is toch weer

een splitsing gemaakt tussen routinetaken en rmoeilíjke' taken (Projekt

Humaniserinq 1g7g, Doorewaard e.a., 1983; Björn-Andersen e'a" 7979;

Hattke e.a., 1981). Volgens Björn-Andersen zijn deze effekten onafhanke-

lijk van de mate van (de)centralisatie van de organisatie. cakir (1981)

zietdatdoordetoepassingvanbeeldschermendearbeidsdelingwordt
vergroot. Het meeste beeldschermwerk vraagt geen (intellektuefe)

kapaciteitenmeer,maarslechtspraktischevaardigheden'ookhetopzoek-
werk wordt geautomatiseerd, waardoor het vrijwel niet meer verschilt van

ínvoerwerk. In onderstaande figuur 4.1. geeft het gearceerde deel de de-

gradatie aan van het werk van administratieve medewerkers

(Sachbearbeiter) .
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Eiguur 4. 1

De plaatsgebondenhej-d is meestal niet zo groot omdat meerdere mensen één

beeldscherm gebruiken en de beeLdschermtaak slechts een deel van de werk-

tijd in beslag neemt. Het kontakt met andere afdelingen neemt af omdat

de uitwisseling van gegevens en berichten (kommunikatietaken) via het

beeldscherm verloopt.
Uit het onderzoek van cottschall e.a. naar geautomatiseerd administratief
werk in een aantaL industrièle en verzekeringsbedrijven komt een vrat

genuanceerder beeld naar voren. over het algemeen sÍgnaleren de onder-

zoekers de bovenvermelde tendenzen bij administratieve bewerkingstaken.

In enkele bedrijfsafdelingen is echter ook een regradatietendens. Met

name waar beeldschermwerk in dialoog met de computer mogelljk is (sys-

temen met 'l-okale intelligentie') komt het voor dat administratieve taken
nj-et verdeeld zijn in routinewerk en specialistenwerk, maar geintegreerd
tot'a1l--round' bewerkingstaken. Afwisseling en kwalifikatievereisten
zijn daardoor toegenomen. Of ook deze 'all--round' funkties tijdelijk
zijn, zoals hierbovengenoemde auteurs verwachten, moet in de toekomst

blij ken.

Naast de positieve kanten van deze funkties beschrijven de onderzoekers

ook negatieve. Er is sprake van een grotere gebondenheid aan het scherm
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dan voorheen, omdat men er meer aan doet en het werk is intensiever ge-

worden door plaatsgebondenheid, machine-afhankelijkheid en de grotere
hoeveelheÍd te verwerken opdrachten (Gottschall e.a., l-981 en 1982).

Operatorfunkties in de procesindustrie worden na een aanvankelijke
stijging van het verej-ste kwalifikatieniveau in de nieuwste

automatiseringsfase (meet- en regelkamers met beeldschermen) weer

uitgehold (Ekkers e.a., 1980 a en b). De taak is vaak beperkt tot het
éénmalig inschakelen van een technisch systeem en vervolgens het passief
op afstand bewaken. Het systeem korrigeert zíchzelf. Alarmsignalen komen

dan ook weinig voor en als ze voorkomen is het probleem meestal zo

ernstig dat de operator niet veel meer kan doen dan het probleem

lokaliseren en vervolgens technici inschakel,en. De operator is niet
zozeeÍ plaats- maar rdel ruimtegebonden. De mogelijkheid van sociaal
kontakt hangt af van het aantal operators in dezelfde kontroleruimte.
In de kategorie ontwikkeling van gegevens komt naast regradatie ook de-

gradatie voor (Sens, 1"982). Uit een onderzoek bij een technisch advies-
bureau blijkt ilat bij het ontwerpen met behulp van computers een taak-
splitsing kan ontstaan tussen de eigenlijke ontr^rerpers en de rekenaars.

De autonomie van de ontlrerpers blijft relatief groot, maar het Í/erk van

de rekenaars is meer routinematig geworden (Diergaarde de Vente, 1983).

De voor ontwerp- en programneerwerk vereiste kennis neemt af. De compu-

ter 'kent' de formules en de berekeningswijzen. De progranmeur moet er
alfeen mee kunnen werken (Coo1ey, 1980). Dit gaat vooral op voor de meest

recente fase van automatisering (Hattke e.a., 1981-).

Op grond van een studie naar het technisch ont\4rerpen met behulp van com-

puter en beeldscherm, CAD (ontwikkeling gegevens) konkludeert KOhn

(1980) dat er sprake is van een uitdunning van ontspannende nevenakti-
viteiten, een hogere graad van formalisering en sociale isolatie omdat

er minder mensen dan voorheen of geen andere mensen meer in dezelfde
ruimte werken. Voor CAD-werk zijn aanvulfende kwalifikaties vereist (een

kursus van twee à vier weken en soms veel uítgebreidere kennis van elek-
tronische gegevensverh'erking). regelijk worden gekrrafificeerde mense-

lijke aktiviteiten door de computer overgenomen. welke gevoJ.gen dit
precies zaI hebben is volgens Kthn nog niet te zegge\ vanÍrege de nog

geringe verbreiding van CAD-werk. Hoss e.a. zien twee tendenzen. Ener-
zijds is er sprake van een polarisatie tussen 'receptontwikkelaarst en

'recepttoepassers' en een daarop gebaseerde hiërarchie binnen de groep
progranmeurs. Achtergrond daarbij is een grotere kontrole op de arbeids-
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prestatie en het terugdringen van het aandeel mensetijke arbeid in het
produktieproces. Anderzijds komen er gemengde arbeidsplaatsen en kommu-

nikatiestrukturen voor, uraarbij konventionele en CAD-taken, programma-

ontwikkeling en progratnmatoepassing niet streng naar beroepsgroepen en

arbeidsplaatsen gescheiden zijn, In dat geval streeft men een optimale
kombinatie van mens en machine na met behoud van flexibiliteit en krea-
tiviteit (Hoss e.a., 1983).

C. Verschuiving van kwalifikatievereisten
van weenen signaleert in zijn riteratuurstudie een tendens tot verre-
gaande routinesering van de taak. Met name het aantal besrissingsmomenten
vermindert door de toename van voorgeschreven, gestandaardiseerde regels
en procedures die in acht moeten worden genomen. l,laar liever dan van een

algemene stijging of daling van het 'bekwaamheidsniveau' spreekt hij van
een verschuiving in noodzakelijke bekwaamheden. verworven ervaring (vak-
kennis) en traditionele kapaciteiten (geheugen, rekenvaardiqheid) worden

minder belangrijk: de nadruk komt te liggen op akkuratesse, flexibili-
teit, verantwoordelijkheidsgevoel en een vorm van 'algemene intelligen-
tie' (Van weenen, 1980). Hattke e.a. (1981) vinden deze situatie type-
rend voor de huidige fase van automatisering: de vereiste 'skilts, nemen

af en de 'mental demandsr nemen toe. Zorn verschuiving valt enigszins op

te maken uit het evaluatie-onderzoek bij de NS. Overigens gaat het om

zeer verschillende beeldschermtaken, van gegevensinvoer tot baanvakkon-
trole.
$Ierkzaamheden die vervielen waren:

- tel- en sorteerwerk

- archiefwerkzaarnheden

- kontrole-, kodeer- en ponswerk

- administratie voor het opmaken van de kas

-'geestdodender berekeningen

- boekhoudkundige berekeningen

- het maken van lijsten en overzichten
Er bij kwamen:

- veel kontrolewerkzaamheden

- verwerking, interpretatie en versturing/bespreking output
- extra \{erk ten gevolge van storingen (weer opnieuw moeten doen)

- intoetswerk

- systeehbeheer/programmeerwerk



-t2a-

Konventionele routinewerkzaamheden vervielen en invoer- en uitvoertaken

kwamen ervoor in de plaats. Onder meer archiefwerk en boekhoudkundige

berekeningen (geschoold werk) vervielen, maar taken in de kategorie ont-

wikkeling gegevens kwamen erbij (Derhrort e.a., L983)-

AlIe drie de opvattingen (regradatie, degradatie, verschuiving) Iaten

zich interpreteren in termen van de Polarisatiethese. Daarmee zijn na-

tuurlijk niet a1le problemen van tegenstrijdige verwachtj,ngen en onder-

zoeksresultaten opgelost.
Drie tendenzen vragen nog aparte aandacht. De eerste is die naar ruime

inzetbaarheid of 'mu1ti skiI1' funkties. Vanuit de behoefte aan een flexi-

bele arbeidsorganisatie, waarmee snel kan worden ingespeeld op wisse-

lende deelmarkten of op knelpunten in de personeelsvoorziening neemt

evenals elders ook in geautomatiseerde processen het aantal 'mu1ti
skill-r funkties toe. Deze taakverruj-ming betekent over het algemeen geen

taakverrijking, omdat meerdere taken van hetzelfde niveau in één funktie

worden samengevoegd (vooral tekst- en gegevensbewerking).

De tweede tendens naast polarisatie is die van een toenemend.e zeffstan-

digheid in de zin van al-1een en niet in een groep werken en verantwoorde-

Iijk zijn voor het eigen werk. Het gebruik van beeldschermen t^raarmee

a1le nodige handelingen op één werkplek kunnen worden uitgevoerd bevor-

dert dat. Deze zelfstandigheid moet niet verward. worden met autonomiè,

\"rant de autonomie kan ook bij zelfstandige funkties achteruitgaan.

Een derde tendens in verband met de autonomie betreft de ontwikkeling

van tgebruikersvriendefijke' apparatuur en programmatuur. Doorgaans be-

doelen de fabrikanten daarmee dat de apparatuur ergonomisch verantwoord

is en dat de bediening/besturing eenvoudig is. Maar eenvoudige bediening

kan in strijd zijn met de behoefte aan autonomie en het benutten van de

aangeboden kwalifikaties. Ook IBl4 signaleert dit dilemma. In een bro-

chure over beeldschermen tvordt gezegd dat systeemtechnische vrijheden in
de besturing ver\^rarrend en onbegrijpelijk voor de gebruiker zijn. Dus

maakt de prograrnmeur een keus uit procedures. Dat maakt het systeemr-
vriendelijker' maar beperkt de keuzevrijheid van de gebruiker, aldus

IBM. Men zoekt naar de gulden middenweg onder meer door programma's te

onderscheiden voor beginners en gevorderden (IBM, 1981). Zie hierover

ook par. 3.6.
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4.6.3

De nu volgende klachten van werknemers die betrekking hebben op de auto-
nomie, de kwalifikatievereisten en de plaatsgebondenheid en samenwerking
vertonen dezelfde tendens als de door onderzoekers beschreven ontwik-
kelinq van beeldschermtaken. De krachten zijn echter over het algemeen
wat minder ernstig dan op grond van die beschrijvingen verhracht zou mo_
gen worden. of beeldschermwerk tot krachten over arbeidsinhoud reÍdt
hangt samen met een groot aantal aspekten van dat \4rerk.
werkneemsters in de kategorieèn gegevens- en tekstinvoer ervaren de in-
voering van beeldschermen in eerste instantie ar.s een verbetering. voor
ponstypistes betekent het minder rawaai- en een lichtere bediening. pas
later wordt de beoordeling iets minder positief a1s gevolg van het hoge
arbeidstempo dat gebreven is. Deze reratieve tevredenheid betekent ove-
rigens niet dat de betrokken werkneemsters eigenlijk niets and.ers zouden
wilIen. Cakir vermeldt dat van de 450 respondenten met invoertaken 77t
graag meer verantwoordelijkheid zou wil1en hebben en got graag hogerop
zou wi11en komen in het beroep. ze voelen zich daartoe in staat zonder
verdergaande opleiding (§akir, 19g1).
Tekstinvoersters waarderen de nieuwe apparatuur om de lichtere bediening
en omdat het steeds weer typen van dezelfde standaardbrieven en (ver-
beterde) konceptteksten tot het verleden behoort. pas later rrrordt de
beoordering minder positief omdat vaardigheden als lay-out, woorden af-
breken e.d. niet meer nodig zijn en de hoeveerheid tekst die verwerkt
moet worden toeneemt.

Fàrber e.a. (1983) konkruderen op grond van hun onderzoek bij een zieken-
fonds, dat niet zozeer het feit van het beerdscherm zerf van invroed is
op de krachten over het werk, maar wel de autonomi-e, vereiste kwalifi-
katie en de werkdruk- De onderzoekers onderscheiden ten aanzien van deze
aspekten van de arbeidsinhoud zes groepen werknemers. Ter illustratie
geven we hier een vergelijking van drie groepen, die de uitersten mar-
keren. op de gekozen schaal van tevredenheid met de taakinhoud skoren de
beeldschermwerkers met geringe autonomie en grote prestatiedruk (stress-
groep) gemi.ddeld 2.7. De groepen met relatief grote autonomie en d.oor
invoering van beeldschermen verbeterde arbeidsorganisatie (autonomie_
groep) en door het beeldschermwerk verhoogde kwalifikatievereisten (de
groep door beeldschermen gek\,ralificeerde) skoren respektievetijk 5.4 en
5'8' rnteressant is nog de rkompensatiegroepr die onderscheiden wordt.
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Dat zijn mensen, die op afzonderlijke vragen over het beeldschermwerk

neqatief antwoorden, maar taarvan de skore toch op 4'1 uitkomt doordat

ze positief zijn over de sfeer op het werk'

De meeste klachten over plaatsgebondenheid komen voor bii invoertaken en

betreffen de verminderde mogelijkheden van oog- en praatkontakt met di-

rekte kollega's. Meestal is daaraan we1 wat te doen door een andere op-

stelling van meubilair en apparatuur. Eàrber e'a' vermelden bÍjvoorbeeld

datwerkneemstersmetinvoertakenvanmenings,arendathetsocialekon-
taktnietwasverminderd.Daarbijdientopgemerktteqtorden,datdevrou-
wen die langdurig invoerwerk deden ook taken hadden' die gemakkelijk

kontakt mogetijk maakten (o.a. post sorteren) en na elke 45 minuten

beeldschermwerk samen een pauze van 15 minuten hadden, die was vastge-

legd in een kollektieve overeenkomst (Fàrber e'a" 1983) ' We1 klagen

bijvoorbeeld ín het onderzoek van weltz e.a. (1979) vooral de typistes

diemetdikteerapparatuurwerken(59t)overhetvoortdurendezitten.
Overeenverminderingvandefunktionelesamenwerkingklagenvooral
mensen met bewerkingstaken en mensen met invoerwerk, die vroeger bewerk-

j-ngstakenhadden.Klachtenoverdeindividualiseringvanhetwerk,'meer

vervreemding', 'meer isolement' , zíln er bijvoorbeeld in de grafische

industrie. Daar staat tegenover dat deze situatie door anderen \^Ieer ge-

waardeerd \^rordt als grotere zelfstandigheid. over het gebrek aan kontakt

metandereafdelingen,waarvoormenondersteunendwerkdoet,klagenvoor-
aI vrouwen op centrale tekstverwerkingskamers'

Dat hangt ook samen met de afwisseling in het werk' In het onderzoek van

víeftz e.a. (l-979) naar beeldschermwerk noemen de sekretaresses gemiddeld

S,Tverschillendetakendiezedoen.Detypistesnoemenergemiddeld4'8
en de vrouwen op centrale tekstverwerkingsafdelingen 2,3'

ïIlustratief voor klachten in de kategorie gegevensbewerkÍng zijn de

resu].tatenvaneenonderzoekuitgevoerddoorhet'InstitutffirArbeits-
wissenschaft' te BerLijn en de G.E.s.T.E' te Parijs' In twee bedrijfs-

takken (reisbureaus, verzekeringen) werden de meningen van werknemers

verzameldoverhundoorelektronischegegevensverwerkingveranderdeta-
ken. De ondervraagde data-bewerkers (administratief werk) en invoerwer-

kers in een gemengde funktie (ba]íewerk) beschouwen hun werk als

gekwalificeerde arbeid (84t in Frankrijk, 97t in de BRD) en wel op een

niveau dat 3ot van hen als hoog beschouwt. De beroepservaring en vooral

de vereiste kennis zijn volgens hen de voornaamste aspekten ter

verklaringvandezekwa].ifikatie.Deondervraagdenzijnheterovereens
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dat de techniek niet meer kontrole of een groter isorement ten gevolge
heeft.
De meningen zijn verdeeld over het repetitieve karakter van het beerd-
schermwerk en de tendens tot onpersoonrijk werk. Door de beeldschermen,
zegt men, is het routinewerk snelLer af te handelen en blijft er meer

tijd over voor and.ere, interessante elementen van de funktie. ïn de BRD

is men minder positief dan in Frankrijk, waar gemiddeld per dag minder
tijd aan het beeldscherm wordt doorgebracht dan in de BRD. De overwegend
positieve waardering van de funkties hangt vooral samen met het kontakt
met klanten, de afwisseling en het oplossen van komplekse problemen. Het
beeldschermwerk op zich staat laag op de rijst van voldoening gevende
faktoren in het werk en hoog op de li.jst van negatieve aspekten van het
werk (Eks1 e.a., 1981)

uit ander onderzoek brijkt dat, hoewel automatisering van eenvoudige
routinetaken positief gewaardeerd wordt, dit niet altijd het geval is
bij automatisering van routinetaken waarvoor ervaring verei-st is. lverk-
nemers bij de NS en bij Dwars, Heederik en verhey vertelden de onder-
zoek(st)ers, dat het kloppend maken van berekeningen en de weg weten in
gegevensbestanden en archieven grote voldoening gaf (Derwort e.a., 1gg3;
Diergaarde de vente, 1983). Deze taakaspekten zijn nu door de apparatuur
overgenomen.

veel negatiever zijn de resultaten van een onderzoek in Denemarken door
de afdeling computeronderzoek van de universiteit van Aarhus naar opvat-
tingen over elektronische gegevensvervíerking. De onderzoekers voerden
vraaggesprekken met twaarf geserekteerde vakbondsafdelingen in verschil-
lende bedrijfstakken (administratieve bedrijven, industrie, gezondheids-
zorg). Hel'aas maakt men in de verslaglegging geen onderscheid naar typen
taken.

uit de eerste resurtaten blijkt dat werknemers vooral de volgende konse-
kwenties van het gebruik van elektronische gegevensverwerking in hun

werksituatie bekLemtoonden :

a. sommige funkties zijn volledig veranderd
b. toegenomen specialisatie en fragmentatie van het werk
c. werkzaamheden hebben thans meer routine-karakter
d. minder behoefte aan beroepsvaardÍgheid en ervaring
e. arbeidsprocessen vereisen nauwkeurige planning en kontrole
f. meer arbeidsstress, bijvoorbeeld door hoger tempo, minder gelegenheid

voor persoonlijk kontakt, toenemende onzekerheid en druk veroorzaak
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door automatische supervisie (Kyng, Mathiassen, 1980) '

Verschilten in onderzoeksresultaten nader beFeken

Omdat in het Deense onderzoek en in het Frans/Duitse onderzoek mogelijk

verschillende taken zijn onderzocht zou hierdoor een verschil in uit-

komsten verklaard kunnen worden. Informatie daarover is nog niet beschik-

baar. Het verschil kan ook samenhangen met de gevolgde werkwijze. In

Denemarken is het onderzoek samen met de vakbonden opgezet, ondervroeg

men vakbondsleden die over het algemeen meer probleenlcehlust zijn en ging

daarmee ook in diskussie. In het Frans/Duitse onderzoek is zo goed moge-

lijk gewerkt met steekproeven en is aan de respondenten een overwegend

gestruktureerde vragenlijst voorgelegd door interviewers die met de res-

pondenten geen vertrouhrensrelatie hadden.

Verschillen ziln er ook in het gewi.cht dat onderzoekers (meer) en onder-

vraagde werknemers (minder) over het algemeen geven aan de negatieve

aspekten van beeldschermwerk.

Inzicht in het waarom van deze versctrillen vraagt aanvullende sociaal-

wetenschappelijke verklaringen en wetenschapstheoretische en methodolo-

gische bezinning. Kortheidshalve volgen een aantal aspekten die mogelijk

van betekenis zijn.
Theoretische aspekten :

Met het dagelijks besef van onaangenaam werk is niet te 1even. Er treden

kognitieve en psychologische verdringingsmechanismen in werking'

Beroepstrots en gevoel van eigenwaarde schermen mensen af van het zich

be\,rust zijn van monotoon $rerk. zelfs in het meest routinematige werk

leggen urerknemers eigen aksenten, die een gevoel van zelfstandigheid en

verantwoordeli jkheid geven.

De waarderende stetlingname van mensen over hun werk wordt beinvloed

door de alternatieve mogelijkheden die ze onderkennen en door de hande-

lingsperspektieven die ze waarnemen om alternatieven te realiseren'

Mensen vinden nieuwe technologie leuk omdat het nieuw is' Pas later

merken ze de nadelige kanten ervan.

Irlensen beoordelen hun werk vooral naar de arbeidsomstandigheden en de

beloning.
Taakinhoud en werkorganisatie hebben geen geschiedenis a1s punt van on-

derhandeling in het systeem van arbeidsverhoudingen'

Methodologische asPekten :
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onderzoekers rapporteren te éénzijdig over de beeldschermtaak in de funk-
tie. Mogelijk wegen de bij sommige taken bestaande negati.eve kanten daar-
van niet op tegen de voldoening die andere funktie-elementen geven.

onderzoekers beoordelen de onderzochte arbeidsinhoud aan de hand van wat
ze voor zíchzelf interessant werk vinden.
Posi.tieve opvattingen van werknemers over geautomatiseerde taken geven

eigenlijk tevredenheid weer met de extra aand.acht die ze krijgen door
onderzoek en begeleiding (Hawthorne-effekt) .

rn schriftelijke enquètes of oppervlakkige intervietrs over arbeidstevre-
denheid zonder vertrouvrensrelatie tussen ond.erzoekers en ond.erzochten
laten respondenten zich niet in hun ziel kijken. uiteraard speelt het
hele kompleks van problemen bij onderzoek naar arbeidsvoldoening een ro1
(Bruggeman e.a., 1975i Berger, 7974).

wat betekent dit voor de interpretatie van de geÍnventari-seerde onder-
zoeksresultaten? Enerzijds is vermoedelijk de onvrede met beerdscherm-
werk, waar dat tot degradatie van de funktie heeft geleid, groter dan

doorgaans i.n onderzoek wordt geuit. Anderzijds geven voor een beoorde-
ling van het welbevinden in de arbeid met name de ond.erzoeksresul-taten
ten aanzien van degradatie een te negatief beerd. víerknemers weten vaak
op kreatieve wijze voor hen zelf motiverende of Ínteressante aspekten
aan het v/erk toe te voegen en bovendien bepalen ook andere kenmerken van
de arbeidssituatie (andere taken, sociare verhoudingen, beloning enz.)
de beleving van de totale funktie.
voor toekomstig onderzoek kan hieruit gekonkludeerd worden dat arbeids-
voldoening slechts een reratieve tendens aangeeft: deze of gene groep is
meer of minder tevreden. Deze uÍtkomsten dienen geinterpreteerd te r^ror-

den in relatie tot de arbeids- en maatschappelijke positie van de betrok-
kenen. observaties zijn nodig a1s aanvulling op de opvattingen van
respondenten. onderzoek naar opvattingen van beeldschermwerkers is nodig
als aanvulling op de observaties van de onderzoekers. Het beste inzicht
ontstaat als de respondenten vertrouwen hebben in het onderzoek en als
zij deel kunnen hebben aan de interpretatíe van de resultaten.

4.6.4. Arbeidsinhoud a1s resultaat van keuzes en verhoudingen

De meeste auteurs wijzen erop,
niet een onontkoombaar gevolg

regradatie en degradatie van funkties
de technologie zijn, maar het resul-

dat

van
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taat van keuzes ten aanzien van produktietechniek, arbeidsorganisaties

en funkti-esamenstelling. Het is veeIal de toepassing van heersende op-

vattingen over een effektieve arbeidsorganisatie die arbeídsdeling/spe-

cialisatie en routinesering in de hand werkt. Determinanten van deze

ontwikkeling liggen zowel in de ekonomische als in de beheersingssfeer

en bovendien hangen de effekten af van de bestaande arbeidsverhoudingen.

Hartmann(1982)laatbíjvoorbeetdzienineenonderzoeknaardeinvoer-
ing van informatietechnologie in drie grote metaalbedrijven hoe de ver-

schillende 'partijen' in de ondernemingen de uitkomst van het automati-

seringsproces beinvloeden.

Het voorkomen van klachten en de mate van tevredenheid zijn resul-tante

van een kombinatie van taakaspekten. De votgende samenvatting uit het

NS-evaluatieprojekt geeft dat goed weer. Uit het onderzoek kwam naar

voren dat de aantrekkelijkheiil van een taak of funktie niet een optelsom

isvandematevanaantrekkel.ijkheidvandeverschillendekenmerken.Een
teruglopende invloed op het werk kan nÍet gekompenseerd worden met meer

verantwoordelijkheid.Ditbleekjuisteenaverechtseffekttehebben.
Verantwoordetijkheid voor werk waar men weinig invloed op heeft leidt

tot spanningen. rnvloed op het werk kan men niet los zien van informatie

over het werk. Zonder voldoende informatie over het werk is geen invloed

mogelijk.Anderzijdsleidtvoldoendej.nformatieuiteraardnietvanzelf
totinvloedophetwerk.VerantwoordetijkheÍdinhetwerkwordtzwaar-
der, geeft minder voldoening, wanneer men voortdurend met tijdslímieten

moet werken. Af\4risseling in het werk is geen optelsom van het aantal

verschÍIlende h'erkzaamheden. werkzaamheden op verschillende gebieden

kunnenuiteindelijka]-Ievanhetzelfdekarakterzijnofdoorautomatise-
ring van hetzelfde karakter worden (bijvoorbeeld gegevensinvoer en kon-

trolewerk). Bij afwisseling gaat het er vooral om dat de werkzaamheden

volstrekt andere vaardigheden vereisen. Bijvoorbeeld naast gegevensin-

voer, bespreking van de output met de 'k1ant' of zeLÍ progranuna's maken

en aanpassen. voor de afwisseling is het daarom evenzeer nodig dat men

werkzaamhedendoetwaaroPmeninvloedheeft.Afwisselingeninvloedkun-
nen daardoor niet los van elkaar gezien worden. Teruglopende invloed kan

daarom niet met afwisseling gekompenseerd worden (Derwort e'a' ' 1983) '

In een recente bundel over kantoorautomatisering benadrukken meerdere

auteurs (Keen, Mumford, Crozier, Butera en Bartezzaghi' Hopwood) dat het

kreëren van menswaardig kantoorwerk een aanPak vraagt van de hele orga-
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beperkt mag blijven
afzonderlijke taken

tot verbeteringen op het
(otway en Pe1tu, 1983).

4.6.5 Konklusies funktie-inhoud beeldschermwerk

Het beeld van de ontwikkeling van kwalifikatie-eisen bij beeldschermwerk
komt overeen met de ontwikkeling van arbeidstaken in het algemeen: er is
sprake van een zekere polarisatie. Een kleiner aantal funkties wordt
ruimer en rijker (regradatie) en voor een groter aantar funkties geldt
dat er minder een beroep op de kapaciteiten en vaardigheden van mensen
wordt gedaan (degradatie). porarisatie doet zi-ch zowel voor tussen d.e

taaktypen invoer, bewerking en ontwikkeling, a1s binnen deze katego-
rieén. Degradatie komt vooraL voor bij tekst- en gegevensbewerking, re-
gradatie bij een deel van gegevensbewerking en gegevensontwikkering. Met
name in de kategorieën tekst- en gegevensbewerking is er een tendens
naar 'muIti skill' funkties en grotere zelfstandigheid, wat echter niet
hetzelfde is als autonomie.

op grond van het beschikbare onderzoek kunnen de vorgende - meest be-
langrijke - punten, die bij de waardering van beeldschermwerk een rol
spelen, op een rijtje word.en gezet- werknemers hebben over het algemeen
meer klachten over de inhoud van een funktie met beeldschermwerk:
- naarmate de diskrepantie die men ervaart tussen vereiste en aangeboden

kwarifikatie, tussen feitelijke autonomie en de behoefte aan hande-
lingsspeelruimte groter is.

- Naarmate het werken met beeldschermen minder in dialoogvorm mogelijk
is.

- Naarmate er mj-nder afwisseling is met andere taken.
- Naarmate er minder funktionele samenwerking en informeel kontakt is.
- Naarmate de betrokkenheid bij de inhoud van tekst en gegevens die ver-

werkt worden en bij de afdeling en de onderneming geringer is.
- Naannate men minder betrokken is geweest bij ontwerp-, besluitvor-

mings- en invoeringsproces.

- Naarmate de funktieverandering door automatisering groter is. Dit is
ook het geval als een grote verandering taakverrijking met zich mee-
brengt (Derwort e.a., 1983).
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- Naarmate na een aanvankelijke overheersing van voordelen ten opzichte

van de oude werkinhoud later het gebleven routine-aspekt r^teer gaat

overheersen in de beleving.

- Naarmate het werktempo en de werkdruk groter en meer opgelegd zijn'

- Naarmate men mogelijkheden en kansen ziet om interessanter werk te

doen.

uiteraard gaat het meestal om een kombinatie van deze faktoren. Deze

faktoren spelen vooral een ro1 bij invoer- en bewerkingstaken'

Bij deze konklusies moet de kanttekening worden gemaakt dat theorie en

methodologie van onderzoek naar de arbeidsinhoud in het algemeen en

beeldschermwerk in het bijzonder nog veel te wensen overlaat. verschil-

len in begrippen, afbakening van typen beeldschermwerk en overige werk-

zaamheden en onderzoeksinstrumentarium maken een vergelS.jking en inter-

pretatie van de resultaten slechts beperkt mogelijk. zíe vooÍ. een uitge-

breidere kritiek op de methodologie van beeldschermonderzoek Dainoff

(L982) , Schurick e.a. (7982) , National Research Council (1983) en

Helander e.a. (1984).

De bovengenoemde punten. die bij de waardering van beeldschermwerk een

ro1 spelen, geven in grote lijnen de richting aan waarin verbetering van

de arbeidsinhoud gezocht moet worden. Een bezinning op de ge!'Tenste pro-

duktíetechniek en arbeidsorganisatie is daarvoor noodzakelijk'

Enkele overbLijvende vragen

- In hoeverre komen taak- en funktie-inhoud bij beeldschermwerk in Ne-

derland overeen met víat in het buitenlands onderzoek naar voren komt?

- wat is ten aanzien van effekten op gezondheid en welbevinden het rela-

tieve gewicht van autonomie, kwalifikatievereisten, funktionele sanen-

werking, informeel kontakt, afwisselende taken, plaatsgebondenheid?

- welke zijn per type beeldschermtaak de diskrepanties tussen kenmerken

van de taak en kenmerken van de werknemers (aangteboden kwalifikaties,

verwachtj-ngen, wensen) ?

- Hoe groot en welke zijn in principe de keuzemogelijkheden ten aanzien

van apparatuur, prograrnmateuur en arbeidsorganisatie bij het invoeren

van informatietechnologie en beeldschermen met het oog op het kreëren

van menswaardige taken en funkties?
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- welke strukturere rand.voorwaarden, posities en belangen, opvattingen
en procedures zijn van invl0ed op de specifieke invulling van beeld-
schermtaken en -werkplekken?

4'7 Problemen en klachten ten aanzien van werkdruk en psychisch
funktioneren

4.7.1 Inleiding

onder vrerkdruk verstaan we de hoeveelheid en kompleksitei-t van de binnen
een bepaalde tijd te ververken informatie. Een te grote werkdruk ten
opzichte van de aangeboden kwalifikaties en de kapaciteit van het biolo-
gisch organisme kan leiden tot spanning en vervolgens tot een versterkÍng
van klachten over de fysieke gezondheid (zíe 4.2., 4.5. en 4.6.) en over
het psychisch funktioneren. voorbeerden van effekten op het psychisch
funktioneren zijn slaapproblemen, chronische vermoeidheid, angst, ruste-
100sheid, nerveuze spanningen, enz. Deze problemen en klachten kunnen op
de korte termijn worden opgevat als een toestand van niet-wefbevinden.
op de lange duur kunnen ze echter blijvende schade aan de lichamelijke
en geestelijke gezondheid veroorzaken. Naar werkdruk en psychisch funk-
tioneren bij beeldschermwerk is nog weinig onderzoek gedaan, mede vanh,ege
de in 3.7.3. gesignaleerde meetprobremen. onderzoek naar de aard van de
informatie en dus naar de programmatuur is nog overwegend experi-menteel
van karakter (zíe 3.6.). Verschillen j-n onderscheiden (dee1)populaties
en onderzoeksmethoden maken het over het algemeen ook hier moeirijk om
het beschikbare onderzoek te vergelijken. De in het vervorg gepresenteer-
de onderzoeksresultaten zijn meer een ilrustratie van pogingen om zicht
te krijgen op de materie dan dat er eenduidige konkrusies uit zijn af te
leiden.
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4.7 -2 Klachten en problemen ten aanzien van werkdruk

Ksrantitatieve gegevens over 'objektief gemeten' en 'subjektief ervaren'

werkdruk zrin er nauwelijks. In algemene bewoordingen wordt vaak een

toename van de werkdruk bij beeldschermwerk genoemd. Werneke (1983) en

Volpert e.a. (1979) melilen daarover klachten en arbej-dskonflikten in

respektievelijkileVerenigdeStatenendeDuitseBondsrepubliek.
cakir e.a. (1978) onderzochten bij verschillende beeldschermgroepen het

niveau van aktivatie (de mate van fysiologische aktiviteit van het orga-

nisme) en vergeleken die met de aktivatie van mensen j-n industriëIe

funktj_es. A11e groepen hadden een lager gemiddelde dan kraanmachinisten,

maar slechts twee groepen (programmeurs en on-line-gegevensuitvoer) kwa-

men lager uit dan produktiewerkers. Het aktivatieniveau was het hoogst

j.n de zogenoemde 'geen-papier-groep', mensen die met twee beeldschermen

werkten. Echter ook dit niveau bleef nog iets onder dat van ponskaart-

typistes. Door de gebondenheid aan het machinetempo bleeft het aktiva-

tieniveau gedurende de hefe dag hoog. Daardoor werden zelfs aan het eind

van de dag niet meer fouten gemaakt dan 's morgens aI was er een toename

van klachten over vermoeidheid en een afname van de prestatíebereidheid'

Bradley (1978) deed onderzoek onder 5000 werknemers bij een overheids-

bedrijf in stockholm. zo\"rel- de werknemers van de automatiseringsafdeling

a1s die van de uitvoerende afdelingen (invoer/uitvoer) klaagden over de

toegenomen werkdruk en de toegenomen formalisering en reglementering van

het werk. Bij de uitvoerende werknemers uTaren er vooral klachten over

hoofdpijn en pijn in de nek, schouders en rug' Deze klachten houden

uiteraard ook verband met de inrichting van de werkplek e.d. op de

automatiseringsafdeling klaagde men vooral over slaapproblemen, vermoeid-

heid en geirriteerdheid. volgens 47t van deze mensen l^ras de kans op het

maken van fouten vergroot en bij 423 was ook de angst om fouten te maken

toegenomen.

Een onderzoeksteam van het NlosH vond een verschil in ervaren werkdruk

tussen administratieve beeldschermwerkers (c1erical: waarschijntÍjk in-

voer/uitvoer en deel bewerking) en professionele beeldschennwerkers (pro-

fessionals: waarschijnlijk ont$/ikkeling en deel bewerking).

ÀdministratÍeve medewerkers ervaren een grotere werkdruk dan professio-

nals, zoals uit tabel 4.7. btijkt.
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Signifikante verschillen in percentages beeldschermwerkers

en kontrolegroep, wat betreft genoemde stressors.
(chi-kwadraat test signifikant op 5t niveau).
Bron: Smith e.a., 1981.

stressors

meer koncentratie vereist
tegenzin rríerklast

ontevred.enheid werklast
moet te hard werken

werkachterstand van min-
stens een week

zware werklast
ongenoegen met werk-
tempo

moet te snel werken

kan eigen tempo bepalen

adm. werk

45

45

36

76

B2

4l
82

47

prof. werk

2t)

15

53

10

70

l7
65

b1

kontr. groep

34

27

21

67

I
73

18

65

a)

Tegenover deze resultaten staan de konklusies uit het onderzoek van

sauter e.a. (1983). Deze onderzoekers hebben geen signifikant verschil
gevonden tussen beeldschermwerkers en niet-beeldschermlrerkers, wat be-
treft rrríerklast' en 'onvrede met de werklast'. Of er binnen de kategorie
beeldschermwerkers verschillen zijn wordt hier niet aangegeven.

Fàrber e.a. (1983) hebben de effekten van de werkdruk bekeken door de

hartslagfrekwentie en de spieraktiviteit te meten. Die bleken bij mensen

van de afdeling gegevensinvoer lager te zijn tijdens het beeldschermwerk

dan tijdens het sorteren van post door dezelfde mensen. Er \"/as weL een

verschil tussen afdelingen. De gemiddelde hartslagfrekwentie was bij-
voorbeeld op de afdeling financièn signifikant hoger dan op de afdeling
gegevensinvoer (in het onderzoek aangeduid met de enigszins verwarrende
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naam werkvoorbereiding). Een opmerkelijk resultaat was dat de hartslag-

frekwentie van de invoerwerkers in de middagpauze gemiddeld hoger was

dan tijdens het werk. De onderzoekers achten het onwaarschj.jnlijk dat

dit door de lichaamsbeweging in de pauze werd veroorzaakt. zi) ziln van

mening dat op zijn minst een deel van de invoerwerkers de bel-asting van

het werk pas in de pauze verwerkt. In het verlengde daarvan wijzen zij

op het belang van een aangepaste pauzeregeling bij Iangdurig beeldscherm-

werk. op de afdeling financièn was de hartslagfrekwentie in de middag-

pauze veel lager dan tijdens het werken.

weltz e.a. (1979) konkluderen dat eenvoudig, niet afwissefend werk zeer

belastend kan zijn. Typistes die hun teksten via een koptelefoon van een

geluidsband toegeleverd krijgen ervaren veel vaker hun werk a1s belas-

tend dan bijvoorbeeld sekretaresses met gemengde taken. Vooral het voort-

durende luisteren en typen, wat een hoge koncentratie vraagt, een perma-

nente ruis in de oren geeft en steeds dezelfde bewegingen van de handen

vraagt, wordt als belastend ervaren. Deze belasting blijkt lichamelijke

klachten tot gevolg te kunnen hebben, maar ook slaapstoornissen en ner-

vositeit. sommige typistes klagen erover dat ze daardoor's avonds na

het werk moeite hebben zich te ontspannen en met anderen om te gaan'

onderzoekers van de central Regional occupational Health Unit (1980) in

Nieuw Zeeland stellen echter dat de werkdruk niet zozeer met het beeld-

scherm als arbeidsmiddel te maken heeft. op een vraag of men onder druk

werkte antwoordde 422 van de beeldschermwerkers (invoer/uitvoer, redak-

tiewerk, progranuneerrrTerk) bevestigend. van een groep niet-beeldscherm-

werkers was dat 54*. Bij deze cijfers dient in aanmerking te worden ge-

nomen dat van de beeldschermwerkers 26t redaktiewerk deed en van de groep

niet-beeldschermwerkers 38,5t. Vooral redaktiewerkers vonden dat ze onder

druk moesten werken (63t resp. 64t van de redaktiewerkers met en zonder

beeldscherm).

verschillende onderzoekers hebben klachten gesignaleerd over het machi-

negebonden arbeidstempo en achten dit één van de oorzaken van algemene

gezondheidsklachten en slaapproblemen (pakir e.a., 7978t Gardefl 1980,

Efias en cai1, 1982). Zowel een te hoog a1s een te laag tempo kan aan-

leiding geven tot klachten. Het rrerktempo kan hoger \^rorden door de

snelle reaktietijd van de computer en de Plaatsgebondenheid. De eerder

bestaande 'gaatjes in de arbeidsdag' verdwijnen. Het komt echter ook

voor dat het vrerktempo vertraagd wordt doordat de computer traag rea-

geert, bezet is of uitgevallen is. ook in die gevallen bepaalt de ma-
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chine min of meer het tempo en wordt dat als belastend ervaren.
Johansson en Aronsson (1980) vonden dat daardoor de verdeling van de

werkdruk en het werktempo over de dag verandert. ,s Middags wordt over
het aLgemeen het meest gebruik gemaakt van de computer, waardoor langere
wachttijden ontstaan en het systeem soms uitvalt. Beeldschermwerkers
spelen hierop in door's morgens harder te werken. Soms komt het voor
dat mensen, die zich dat gezien hun levenswijze kunnen permitteren, vrij-
wirrig 's avonds gaan werken omdat ze dan meer computerkapaciteit tot
hun beschikking hebben. Iïaj.der e.a. (1981) wijzen op een vrijwillige
verhoging van het arbeidstempo wanneer er een 'kraar-naar-hui-s-systeem'
bestaat.
rn een onderzoek onder 71 mensen die in hun onderneming verantwoordelijk
t^,aren voor planning en invoering van CAD-systemen, verwacht 178 dat de

arbeidsintensiteit gelijk blijft, 79t dat di_e toeneemt en 4t dat die
minder wordt. Wat de belasting betreft a1s gevolg van veranderde
arbeidsomstandigheden verwacht 1?B dat die gelijk blijft, 6Bt dat die
groter wordt en 15* dat die kleiner wordt (Zink, 1993). Dezelfde mensen

verwachten voor CAD-werk een verhoging van de kwalifikatie-eisen (zie
par. 4.6.2.).
Bij sommige beeldschermtaken wisselt het \^,erktempo sterk. Het werken in
meet- en regelkamers van de procesindustrie brengt bijvoorbeerd met zich
mee dat lange periodes van afwachten worden afgewisseld met kortere pe-
riodes van koortsachtige aktiviteit. Deze onderbelasting reidt tot meer

klachten over het $rerk (Ekkers e.a., 19BO a en b) en kan op langere ter-
mijn tot psycho-somatische gezondhej-dsklachten 1eiden.
Te verwachten is dat werkdruk en tempo sterk afhangen van gehanteerde
produktienormen. Hierover zijn ons echter geen gegevens bekend.
Een indirekte invroed van het werken met beel-dschermen op de werkdruk is
dat bij automatisering of vooruitlopend op vorgende fasen van automati-
sering wordt bezuinigd op personele kosten, waardoor onderbezetting van
afdelingen ontstaat en de werkdruk per overblijvende werknemer toeneemt
(onderzoekskommissie ondernemingsraad Hoofdbanken AMRO, 19g2, Boonen en
Keyzer, 1983).
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4.7.3 Klachten en problemen ten aanzj,en van het psychisch funktioneren

Een onderzoeksteam van het NIOSH vergeleek in drie bedrijven beeldscherm-

werkers en niet-beeldschermwerkers (zonder onderscheid naar taken) op

onder meer psychische kLachten. over licht geirriteerd zijn klaagden 82t

van de beeldschermwerkers en 71t van de niet-beeldschermwerkers. voor

slaapprobtemen zijn de percentages 56t resp. 53t. Om een beeld te krijgen

van de emotionele toestand van de onderzochten werd gebruik gemaakt van

'profile of moodr schalen (stemmingschalen). rn twee bedrijven skoorden

beeldschernrwerkers hoger op de schalen betreffende angst, depressie,

gebrek aan ënergie, woede, vermoeidheid en verwarring dan niet-beeld-

schermwerkers. rn het derde bedrijf was alleen de vermoeidheid groter

bij beeldschermwerkers. Tabel 4.8 geeft een overzicht van de drie bedrij-
ven samen.

Tabe1 4.8. Geniddelde

Bron: NIOSH,

schaalwaarden voor stemmíngen.

1981

qemiddelde schaalwaarden

sternmingschaal beelds che rmwerkers kontrolegroep

angst

depressie

ki,/aadheid

energiekheid
vermoeidheid

verwarring

11.1

10.1

7.9

14.8

9.8

6.'7

10.4

11 .3

9.6

r7 .2

5.9

6.4

Elias e.a. (1980) vergefeken invoer- en uitvoerwerkers bij een bank aan

de ene kant en dialoogtaken bij een uitgeverij en een farmaceutische

handelsonderneming anderzijds. van de invoer/uitvoerwerkers was 70t on-

tevreden met het werk en van de dialoogwerkers 28t. Dat verschil komt

ook tot uitdrukking in het psychosomatische klachtenpatroon. Chronische

emotionele stoornissen kwamen meer voor bij de invoer/uitvoerwerkers dan

bij de dialoogwerkers. De verschillen waren signifikant van 8 van de 10

punten, die betrekkking hadden op psychosomatische stoornissen, nerveuze

spanningen en slaapproblemen.

In een uitgebreider onderzoek van het NIOSH-team in vijf bedrijven is

een onderscheid gemaakt tussen administratief beeldschermwerk en pro-
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fessioneel beeldschermwerk. van de resurtaten op de stemmingschar-en was
afleen het verschil in vermoeidheid signifikant. Administratieve beefd-
schermwerkers skoorden hoger dan de professionere en die weer hoger dan
de kontrolegroep (Smith e.a. , TggOt Stammerjohn e.a., 19g1).
sauter e.a. (r-983) vinden in hun onderzoek onder kantoorwerkers dat werk-
stressors zowel bij beeldschermwerkers a1s bij niet-beeldschermwerkers
een voorspellende waarde hebben met betrekking tot gezondheidsklachten,
arbeidstevredenheid en emotionele toestand. Er is geen signifikant ver-
schil tussen beer-dschermwerkers en niet-beeldschermwerkers op de stem-
mingschalen. De gemiddelde waarden bij de niet-beerdschermwerkers zijn
zelfs iets hoger, zoals uit tabel 4.9 blijkt.

Tabe1 4.9. croepsvergelijking stemmingschalen: gemiddelde
schaalwaarde.

Bron: Sauter e.a., 1993

sauter e.a. merkten bij een eerdere presentatie van deze onderzoeksresul-
taten op, dat deze niet aangeven dat beeldschermgebrulk geen stressor
zou zijn. Het is eerder zo dat het uitvoeren van gedegradeerd werk aan
beeldschermen net zo'n negatief effekt heeft op arbeidstevredenheid a1s
vergelijkbaar gedegradeerd werk zonder beeldschermen. Er zijn daarnaast
wef verschillen wat betreft machinegebondenheid, werkzekerheid en ergo-
nomische kondities (Sauter e.a., 19g2).
ook hier is de vergelijking, die sauter e.a. maken met de ond.erzoeksre_
sul-taten van smith e.a. weer problematisch omdat geen ond.erscheid is
gemaakt tussen typen beeldschermwerk.
F'àrber e'a. (1983) en Arndt e.a. (1983) wijzen erop dat krachten in ver-
band moeten worden gebracht met verschi-1len i5r de periode dat men a.r- met

Sauter e.a. 1983

beeldschermwerk kontrolegroep
Smith e.a. 1981

stemmingschaal adm. beeldschermwerk

angs t/gespannenhe id
depressie

kwaadheid

energiekheid
vermoei-dheid

verwarring

8.6

7.8

6.7

16. B

7.2

6.0

9.4

9.5

8.4

16. B

7-5

6.6

70.2
o?

8.0

16.0

9.0

6.2



-144-

beeldschermen lrerkt. Zij vermelden dat beeldschermwerkers die nog slechts

kort met de apparatuur werkten de grootste spanning en prestatiedruk

ervaardenwegensgebrekaanroutineenwegensorganÍsatorischeenperso-
nele veranderingen. Daartegenover staat een konklusie uit het onderzoek

van Ghinringhelli (1980) dat met name de beter opgeleide werknemers (meer

dan zeven jaar studie; onduidelijk is wat daarmee precies is bedoeld) na

zes maanden beeldschermwerk meer angstgevoelens hebben dan in het begin'

Daarbij merkt de auteur op dat deze groep over het algemeen negatiever

j-s over beeldschermwerk en meer klaagt over het zich niet welbevinden

dan groepen beeldschermwerkers met minder opleiding' Helaas wordt in het

onderzoekgeenonderscheidqemaaktnaartaaktypen,zodatnietduiilelijk
kanwordenofdeopleidingopzicheenfaktorvanbelangisofdediskre-
pantie tussen aangeboden en vereiste kwalifikaties'

Arndt e.a. betrokken in hun onderzoek nog weer een andere faktor om zicht

te krijgen op de relatie beeldscherrMerk-psychisch funktioneren' Volgens

henspeeltdepersoonlijkheideenrol.fnhunonderzoekondersekretares-
ses met tekstverrrerkers vonden ze bijvoorbeeld dat 'angst' minder voor-

komtbijbeeldschermwerkstersmeteenkompleksepersoonlijkheid(o.m.
belangstelling voor nieuwe situaties en ideeën) '

Frank (1983) tensfotte stelt dat psychische klachten als licht geirri-

teerd zijn en slaapproblemen niet alleen hoeven samen te hangen met werk-

drukenarbeidsinhoud,maarookmetklachtenoverhoofdpijn'deogenen
het bewegingsapparaat, die rnede het gevolg zijn van een slechte inrich-

ting van de werkPlek.

In de beeldschermliteratuur val't op, dat er voor zover bekend geen on-

derzoek is gedaan naar de manier \'Taarop mensen met een bepaald soort

gedrag (bijvoorbeeld vermijden, werkloos toezien of konfrontatie) reage-

renopspanning.Alleenuitingenvanexplicietkonfronterendgedragr,,or-
den soms bekend. Janssens vermeldt een staking in 1978 bij Le Progrès en

Le Dauphine Libéré, die volgens hem gericht was tegen de door het werken

met beeldschermen toegenomen mentale belasting (repetitiviteit van de

taken, strak werkschema, prestatiekontrole) ' De klavisten eisten loons-

verhogingeneenherwaarderingvanhunkwalifikatie(Janssens,1983).Er
isverderenigeaandachtbesteedaaneenbijzonderevormvankonfronta-
tie: sal:otage van terminals (Digit Dogshit' 1983) ' onderzoek naar de

reaktiewijze op spanningen is van betang om te kunnen beoordelen onder

welke voorwaarden spanning negatieve gevolgen voor de gezondheid kan
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hebben en wanneer dit niet hoeft te gebeuren. Cranor e.a. (19g1) stellen
bijvoorbeeld in een versJ-ag van een onderzoek naar de relatie tussen
kenmerken van het werk en aandoeningen van de kransslagader van het hart,
dat afs een individu vordoende kontrore heeft over zijn of haar werk
spanning kan worden omgezet in aktiviteit. Ars een individu daarentegen
weinig beslissingsmogelijkheden heeft za1 de spanning, of niet vrijkomen-
de energie, zich innerlijk kunnen manifesteren a1s psychologische of
fysieke problemen.

4.7.4 KonkLusies klachten en lemen ten aanzien van werkdruk en
psychisch funktioneren

Ksrantitatieve gegevens over 'objektiever werkdruk en subjektief ervaren
werkdruk zijn er nauwelijks. Meetproblemen speren daarbij een ro1. som-
mige onderzoekers vonden geen verschil in fysiologische effekten en
klachten over de werkdruk tussen beeldschermwerkers en niet-beel-dscherm-
werkers. Anderen vonden wer verschillen. De krachten hadden betrekking
op hoofdpijn, spierpijn en het psychisch funktioneren (slaapproblemen,
licht geirriteerd zijn) en werden onder meer toegeschreven aan het ar-
beidstempo, de toegenomen formar-isering en regrementering van het w€rk,
de toegenomen kans op het maken van fouten, het eenvoudige, niet afwis-
serende karakter van het werk en onderbezettinE. rn sommige onderzoeken
klaagden administratieve medewerkers en invoerwerkers meer over de werk-
druk dan rprofessionals'.

De beschikbare onderzoeken naar het psychisch funktioneren blijken moei-
lijk te vergelijken vanwege verschilren in opzet en meetinstrumenten. v{e

kunnen ons met name over de waarde van de gehanteerde meetinstrumenten
geen oordeel vormen vanwege een onvolledige rapportage door d.e auteurs.
Bijvoorbeeld kan betwijfefd worden of de gebruikte stenmingschalen, die
voor laboratoriumexperimenten ontwikkeld zijn, we1 geschikt zijn voor
eenrnalige metingen in veldonderzoek. Bij het vergelijken van ond.erzoek
uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, de BRD, Nieuw_Zee.Iand en
skandinavië speelt ook het probleem mee hoe verschil]en in taar- en ku1-
tuur geinterpreteerd moeten worden omdat die bij het onderzoek naar het
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psychisch funktioneren een grotere ro1 spelen dan bijvoorbeeld bij het

vergelijken van werkplekgegevens en oogeigenschappen'

voorzoververgelijkíngmogelijkiszijndeonderzoeksresultatensoms
tegenstrijdig. over het algemeen lijkt naar voren te komen dat bij

beeldschermwerkers de werkdruk en de frekwentie van klachten over het

psychisch funktioneren slechts iets groter is dan bij niet-beeldscherm-

werkers. wat opval-t is dat sommige ktachten bij beide groepen frekwent

voorkomen. ook lijkt er enig verschi-I te zijn tussen mensen met eenvoudig

werk en mensen met meer gekompliceerd werk' Deze verschillen lijken

echter kleÍner dan bij fysieke klachten'

AIs oorzaken van de klachten worden genoemd de hoeveelheid werk, de

machinegebondenheid van het arbeidstempo (te snel en te traag) ' de ar-

beidsinhoudendeinrichtingvandewerkplek.Demeesteauteursgeven
geen specifiek verband aan tussen klachten en bepaalde stressors'

Deaanbevelingenblijvendanookalgemeen:taakverbreding,taakverrijk-
ing, afwisseling, beweging, pauzes, aanpassing van apparatuur en pro-

gramnatuuraandekwalifikatiesen$Tensenvandebeeldschermwerkers.De
NationalResearchCouncil(1983)wijsterop,dateen'objektieve'ver-
beteringvanwerkplekenarbeidsinhoudnogniettoteenverminderingvan
metnamepsychischeklachtenhoeftteleidenalsdebetrokkenwerknemers
deze verbeteringen niet als zodanig ervaren. Door beeldschermwerkers bij

de verbeteringen te betrekken kunnen dergelijke diskrepanties worden

voorkomenenkanbovendiendekwaliteitvandeveranderingenwordenver-
beterd.

Enke 1e gy_eglLi :i rsnde-rragen

- Welke maten zíjn geschikt om de uitwendige belasting of objektieve

werkdruk(hoeveelheidenkomplexiteitvandeteverwerkeninformatie)
te meten?

- Wat zijn geschikte maten om de fysiologische effekten van psychische

belasting bij beeldschermwerk te meten?

- Hoe is in Nederl-and de verhouding tussen uitwendige belasting' fysio-

logische effekten en subjektief ervaren belastingseffekten bij ver-

schillende typen beeldschermwerk?

-watiShetre]'atievegewichtvandeverschillendebelastendefaktoren
per tYPe beeldschermwerk?

-onderscheidenbeeldschermwerkerszichvanniet-beeldschermwerkerswat
betreft ziekteverzuim op grond van psychosomatische klachten?
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4.8 Kl-achten over arbeidsvoorwaarden en invoeri beeldschermen

rn deze paragraaf komen klachten en problemen aan de orde over werk_ en
rusttijden, beloning, prestatiekontrole, opleidingen en invoeri.ng van
beeldschermen.

4.8. 1,

Er is voor zover ons bekend geen onderzoek gedaan naar wat beeldscherm-
werkers zelf vinden van werk- en rusttijden. De r^,ensen, die vakbonden
hebben zijn ontreend aan de hierna te bespreken aanbeveringen van onder-
zoekers.

Naar aanleiding van arbeidsgeneeskundig onderzoek naar oogverrnoeidheid
bij beeldschermwerk adviseren onderzoekers om regetmatig pauzes in te
lassen (Haider e.a., 1975; Haider e.a., 19g1). Het NïOSH adviseert na
elke twee uur beeldschermwerk met een gemiddelde visue]e taak en be-
lasting 15 minuten pauze. Bij een i-ntensieve visuere taak, grote víerk-
berasting en/of repetitief werk beveelt men een pauze van 15 minuten aan
na één uur werken (NIOSH, 1991). Graunke e.a. (19g2) bepleiten voor een_
zijdig beeldschermwerk een pauze van 10 minuten na er-k uur. rn die pauze
moet men van de werkplek hreg en zich bewegen. Het management moet volgens
hen inzien dat dit niet alreen de gezondheid en het welbevinden van de
beeldscherrnwerkers ten goede komt, maar ook de produktiviteÍt. coe e.a.
melden dat er geen konsistente korrelatie is tussen het aantaf formele
rustpauzes (koffie-1unch-thee) en oogklachten, maar dat een grotere mo-
gelijkheiil tot informele pauzes het aantaf oogkrachten doet afnemen.
Deze auteurs wijzen erop, dat vermoedelijk de mogelijkheid tot het nemen
van informele pauzes de noodzaak tot het benutten van forme.I-e pauzes
vermindert (Central ROHU, 19BO). Dainoff voerde een laboratoriumexperi_
ment uit, waarbij proefpersonen nu eens werkten (invoerwerk) met pauzes
van l-5 minuten na elk uur beeldschermwerk, dan weer drie uur zonder pau-
zes. Het werken met pauzes ging gepaard met een in relatie tot de gevrerk_
te tijil gerniddeld betere arbeidsprestatie en minder kr,achten over ver-
moeidheid en het bewegingsapparaat (Dainoff, j-983, b).
Deze aanbeveringen vinden we internati.onaar- overal terug bij onder meer
overheden, vakbonden en bedrijfsgezondheidsdiensten. sommige onderzoekers



-14A-

(bijvoorbeeld Haider e.a., 1981) willen meer aandacht voor de vraag of

hetwenselijkishetaantalurenbeeldschermwerktebeperken.Demeeste
vakbonden pleiten daarvoor (zie hierover verder par' 4'2'4') '

De kloof tussen aanbevelingen en praktijk lijkt echter groot' Janssens

(1983)geeftdatbijvoorbeeldaanvoordegrafischeindustrieinBelgië
enmeerdereonderzoekersgegevendezekonklusieinalgemenezínzonder
konkrete verwijzingen. Soms - en dat is meestal bij gegevensinvoer -

bestaan er duidelijke pauzeregelingen en moet men in de pauze van de

beeldschermpostweg.Soms\^rordthetpauzerenoverqelatenaandemensen
ze:-:f. zo kan men rusten voordat zich vermoeidheidsverschijnselen voor-

doen. Dat kan per persoon verschillen. Deze pauzevrijheid heeft echter

ook nadelen. Er doen zich situaties voor dat mensen de pauzes 'verzame-

len,omeenlangerepauzetekunnenhoudenofeerdernaarhuistekunnen
gaan(Haidere.a.'1981).Ditkanookdoordeafdelings-ofondernemings-
Ieiding worden gestímuleerd, waar men een klaar-naar-huis systeem han-

teert. Mensen jutten zj cbzelf dan op en nemen nauwelÍjks pauze zodat ze

eerder naar huis kunnen. In het bijzonder voor mensen die ook nog een

huishoudelijke taak hebben blijkt dat interessant. Dit is echter een wat

geforceerde manier om iet-s aan het probleem van de dubbele belasting

(werkenhuishouden)tedoen.Vakbondskaderledenenledenvanonderne-
mingsradenpleitendaaromoverhetalgemeenvoorverplichtepauzere-
gelingen,

Hetbeperkenvandemaxj-mumtijdperdagaanhetbeetdschermdoorge-
mengde funkties te kreéren liikt weinig voor te komen' veeleer tr'ordt een

beperkingvandebelastinggezochtdoorinvoerwerkstersindeeltijdaan
te stellen (Gottschall e.a., 1981, l-g82r ' Daarbij spelen vermoedelijk

eenrofhetgroteaanbodvandeeltijdwerkstersendegunstigeverhouding
tussen produktiviteit en arbeidskosten'

Uitbreiding of invoering van.pioegendi'enst wordt gemeld in het rapport

'In the Chips' (i'linistry of Labour Ottawa, 1982) en door de Central ROHU

(1980).Degrafischeindustrieishiervaneenvoorbeeld(Schwarze'a.,

7982).Maarookinhetbank-enverzekeringsbedrijfkanzo|nontwikke-
ling verwacht worden. ue huidige diskussies over verlenging van de be-

drijfstijd en fl"exibele arbeidstijden lopen daarop wellicht vooruit'

Aangepaste pauzeregelingen zijn echter een noodoplossing' Het verdient

voorkeurgemengdefunktiestevormenzodatafwisseling,bewegingenkon-
takt met anderen tijdens het brerk mogelijk is en niet beperkt wordt tot

de pauzes (Laterveer, 1981; Voskamp, 1982) '
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4.8.2 Beloning; klachten en problemen

Klachten over de beloning betreffen zowel de hoogte van het roon ars de
toegepaste beloningssystemen.

Hoogte van het loon

Administratieve medewerkers in het verzekeringsbedrijf en werknemers van
reisbureaus in Frankrijk en de BRD, die met beerdschermen werken achten
een financiële verbetering van hun positie onmogelijk. Daarom staan ze
op een opwaardering van hun funktie (tegenover kollega's en vooral te_
genover de klanten) wat hun vakkennis en erkende vaardigheden betreft,
in de vorm van hetzij een statuut, hetzij een morele of maatschappelijke
erkenning (EksL e.a., 1981).
lVerkneemsters in een bank uit de laagste funktiegroepen (1 en 2) ver_
wachten een nadelige invl0ed van de automatisering op hun inkomen. werk-
nemers in de funktiegroepen 3 en 4 verwachten in de nieuwe automatise_
ringsfunktie een beperkte r-oonsverhoging. veer ondervraagden kragen dat
het met goed gevolg deernemen aan kursussen geen effekt heeft op de be-
Ioning (Onderzoekskorornissie, lgï2). De verwachting dat mensen uit de
funktiegroepen 3 en 4 meer kunnen gaan verdienen i-n automatiseringsfunk-
ties lijkt reëel, gegeven resultaten van een Duits onderzoek. cottschall
e'a' (1981, r-982) vonden in een aantar van de door hen onderzochte on-
dernemingen dat sommigen van deze werknemers een funktiegroep omhoog
zijn gegaan na de invoering van beeldschermen. Dit was echter afreen op
enkere afdelingen het geval waar d.oor arbeidsorganisatorische maatrege-
Ien taken werden samengevoegd tot funkties met hogere kwalifikatiever-
eisten.
van de vrouwen met eenvoudige kantoorfunkties in de BRD (data-invoer,
tekstinvoer) is 70t tevreden met het loon en vindt 248 de beloning
slecht, ondanks het modale inkomen in deze groep van r-200 DM. vorgens de
onderzoekers vergelijken deze werkneemsters hun 100n met het lagere 100n
van fabrieksarbeidsters. cevraagd naar de redelijkheid van de verhouding
tussen loon en geleverde prestatie is 6Ot daarover ontevreden (SchöIJ_,
Lappe, 1978).

Bij Philips is een klacht van de sekretaresses, dat hun loon niet mee_
groeit met het gemiddelde beroningsniveau in de organisatie (phirips,
1978). ïn de grafische industrie komen krachten over de beloning vooral
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voor bij de fotozetters: 'de nieuwe generatie van grafisch ongeschool-

den' (Schwarz e.a., 1982).

Beloninqs sv stenren

Door verand.eringen van techniek, arbeidsorganisatie en funkties voldoen

degezichtspuntenenafweegfaktorenvanbestaandefunktiewaarderinq|s-
systemen soms niet meer. Er zijn nieuwe interpretaties nodig van bij-

voorbeeld vereiste opleiding, afbreukrisico, verantwoordelijkheid en

bijzondereofbelastendeomstandigheden.Dediskussiedaarovertussen
organisatiebureaus, hTerkgevers- en werknemersorganisaties verloopt moei-

zaam omdat verschillen van mening bestaan over de normen en over de ge-

s/enste uitkomsten wanneer beloningsverhoudingen aan funktiewaardering

worden gekoPPeld.

Van vakbondszijde is bijvoorbeeld in de BRD en in Engeland gewezen op

het gevaar van loonsverlaging door funktie-uitholling als gevolg van

automatiserÍng. om deze tendens tegen te gaan stelt de Duitse vakbond

DrukenPapierdatdeloonstruktuurnietkanwordenlosgemaaktvanmede-
zeggenschap over de arbeidsorganisatie (Druck und Papier' l-983) '

Detoepassingvanprestatieloonvooralbijinvoertakenwordtinmeerdere
landen gesignaleerd, zowel binnen de bedrijven en instellingen a1s bij

thuiswerk (Cakir L978, Ivlorgal-I, 1981) ' In Nederfand is nog slechts een

begin gemaakt met de (her)invoering van lleste$En' Vakbonden ver-

zettenzichoverhetalgemeentegentariefwerkofwillenhetaanduide-
lijke regels binden. Door werknemers met een laaq vast loon' die boven-

dienkwaleeftijclenomstandighedeneenhogerebelastingaankunnen'wordt
het veeLat gezien a1s een mogelijkheid om iets extrars te verdienen' Van

de door Weltz e.a. (1979) ondervraagde typistes in de tekstverwerking

wenste echter B3t geen betaling naar premie of prestatieloon. van degenen

dÍe at eerder in tarief \^Terkten is 53ts ertegen' De 47t die weI zo'n sys-

teem wiI is niet zonder meer voor een prestatiebeloningssysteem op zich.

Veelalmoetmenalaanhogeprestatienormenvoldoenenwilmendaarvoor
extra betaald hebben.

4.8.3 ffacfrten en Problemet ron

InNederlandisernauwelijksonderzoeknaarklachtenoverprestatiekon-
trole,monitoringenpersoneelsinformatiesystemen'Dematewaarinhet
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stellen van prestatienormen en de kontrole daarop toenemen 1s niet be-
kend (Metra Consulting croup, 1,gA2). In de fiteratuur worden sLechts
voorbeeLden genoemd (lrlerneke, 1993; Doorewaard e.a., 1993; Volpert e.a.,
1979i Weltz e.a., 1979). Brandt e.a. (J-9Zg) noemen prestatiekontrole
meer een nevenprodukt van elektronische gegevensverh/erking dan opzet.
zij vonden dat in de staali.ndustrie en het bankbedrijf in beoordelings-
gesprekken wel gebruik wordt gemaakt van geregistreerde prestaties
en fouten. Een duideLijk Nederlands voorbeeld is de kontrol-e van het
werk van de oo8-telefonistes bij de prr door middel van opname van het
aantal gesprekken per uur, meeluisteren en registratie van het aantal
wachtenden in relatie tot de bezetting van de telefoonpost. De in
Groningen ondervraagde oo8-telefonistes beschouwen de prestatiekontrole
als overbodig. sommige telefonistes vinden het een inbreuk op hun pri-
vacy' zíj moeten steeds op hun qui-vive zijn. Terwijl de telefonistes
niet hun eigen werktempo kunnen bepalen, omdat dat afhankelijk is van
het aanbod, moet er toch een bepaalde norm gehaald rrrorden (projektgroep
Vrouwenarbeid, 1971). ïn een ander Nederlands onderzoek bleek dat weïk_
nemers de toegenomen reglementering van het werk en de kontrole op de
uitvoering van de regels niet ervaren a1s een aantasting van hun auto-
nomie (Diergaarde de Vente, 19g3).
over normstellingen en prestatiekontrole bestaan ond.er meer in de vs,
Belgiè en de BRD klachten gezien de merdingen die uit die randen komen
over arbeidskonflikten dienaangaande (Ki1ian, 1,9g2i Werneke, J.983;
Janssens, 1983).

De mogelijkheden van prestatiekontrol-e nemen niet alleen toe bij een_
voudig beeldschermwerk, maar ook bij prograruneerwerk. Tot nu toe is het
management sterk afhankelijk van de persoonlijke vakbekwaamheid en inzet
van programmeurs en heeft men weinig inzicht in dit proces van hoofd_
arbeid. Duncan (1981) maakt melding van initiatieven in Amerikaanse com-
puter- en softwarebedrijven om de beheersbaarheid, de produktivÍteit en
de planbaarheid van programmeerhrerk te bevorderen door standaardisering,
arbeidsdeling, kwantificering en tijds- en kwaliteitskontroles.
overaf verzetten vakbonden zich tegen permanente prestatiekontrofe en te
hoge normstelringen met het argument dat deze de mensen onverantwoord
opjagen en dat de kontrole mensonwaardig is. overheidskommissies pr-eiten
voor een wettelijk verbod (Ministry of Labour Ottar^,a, 19g2) of voor het
stelLen van grenzen van het maatschappelijk toelaatbare (Adviesgroep
l'likro-efektron5-ka, 19go). Het management verdedigt zich door te ster.ren
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dat fouten die bij het gebruik van informatiesystemen worden gemaakt

ernstiger zijn dan voorheen (Crespy en Rey' 1983) ' tn enkele gevallen is

de elektronische prestatiekontrole bij CAO verboden (zie hoofdstuk 5) '

4.A.4 Klachten en problemen met betrekking tot opleidingen

Dedoorstromingvanvrouwenenoudereninautomatiseringsfunktieslevert
problemenop,omdathethenveelalontbreektaanvold'oendevooropleiding
(Maas e,a.,1,982) of omdat ze h/at hun arbeid betreft geen lange termijn

verwachtingen hebben. Cockburn wijst op grond van haar studie in het

dagbladbedrijf op nog een andere faktor die de doorstroming van vrouwen

afremt.Doordedegradatievanhetwerkalsgevolgvancomputertechno-
logie wordt het mannelijk zelfrespekt van grafische werknemers bedreigd'

omdittebehoudenwordenvrouwenafgehoudenvantechnischekennisvan-
uit een groepsbelang (cockburn, 1983) ' Bunyan en Youdale onderzochten

ondermeerdeoorzakenwaardoorvrouvíen'diebijdelulidlandBankin
southampton$/erkten,zeldendoorstroomdennaarbetere(automatiserings)-
funkties. zij stuitten op de volgende vooroordelen: vrouwen hebben nu

eenmaafookhuishoudelijkeverpl.ichtingen,Vrouwenzíjnbeterinhet
bedienen van machÍnes (bedoeld wordt invoerwerk) en vrouwen willen in

hetalgemeengeenverantwoordelijkheicl.Promotiebleekdestemoeilijker
omdatdieondermeerafhangtvanhettonenvaninitiatieven,terwijldat
bij het machine-afhankelíjke werk nauwelijks mogelijk is (Bunyan en

Youdale, 1981).

Demeestemensendieingeautomatiseerdesystemenwerken'zullendat
doenzonderinzichtindewerkingvandiesystemen.overkleeftspreekt
in dat verband van het gevaar dat een generatiernieuwe analfabeten'

ontstaat (overkleeft, L981) '
Opleiding en kwalifikatie-eisen zijn van invloed op de arbeidsmarktposi-

tie van (kategorieën) werknemers' 'Ouder vakdiploma's worden minder

waard. pakir en de I'letragroep verwachten dat vakgeschoolde machinebe-

dieners en administratieve krachten vervangen worden door goedkopere

niet-vakgeschooldearbeidskrachtenendatdevakelementenvanhuntaak
onderdeel worden van de funkties van het hoger kader. Ànderen verwachten

datdevakgeschoo}dentegenslechterearbeidsvoorwaarilenhetgedegra-
deerde werk zul1en brijven doen en dat voor niet-vakgeschoolde krachten

ingeautomatiseerdearbeidsprocessendearbeidsmarktpositiezalverslech-
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teren (werneke, 1983) omdat veel invoerwerk in de toekomst geautomati-

seerd kan worden (IÍink1er, 1979).

cegeven de geslachtsspecifieke arbeitlsdeling tussen betaalde arbeid en

huishoudel,ijke arbeid en tussen de verschillende typen beeldschermwerk

(zie par. 2.5.) is te verwachten dat vroub/en nog veel sterker dan mannen

de gevolgen zullen ondervinden van funktie-uitholling en verfies van

werkgelegenheid door elektronische tekst- en gegevensverwerking (Deters,

te82) .

Ten aanzien van deze situatie is een toegespitst onderwijs- en arbeids-

marktbel-eid op zijn plaats.
Eï is nog weinig inzicht in het opleidingsgebeuren bij de invoering van

beeldschermen in de ondernemingen, uitgezonderd de grafische industrie
(Schsrarz e.a., 1982). De indruk bestaat dat het gebrulk rnaken van kur-
sussen en de kwaliteit ervan sterk kunnen verschillen.

4.8.5 Invoering van beeldschermen. Gebruikersparticipatie

Het ontbreken van betrokkenheid van werknemers in het automatiserj.ngs-

proces wordt onder meer in een aantal overzichtstudies genoemd als een

faktor die van invloed kan zijn op gezondheid en welbevinden van beeld-

schermwerkers (bijvoorbeeld: DainoÍf , L982i National Research Council,

1983). Anderen wijzen er op grond van evaluaties van automatjseringspro-
jekten op, dat gebruikersparticipatie de doelmatlgheid van de projekten

kan bevorderen (bijvoorbeeld Derwort e.a., 1983).

Uit een onderzoek in vijftien bedrijven naar de beÍnvloedende faktoren

op de (in-)effektiviteit van administratieve arbeid komt onder andere

naar voren dat naarmate de ondervraagde werknemers minder verstoringen

van het arbeidsproces ervaren, ze meer inspraak hebben (Brevoord e.a.,

1981).

Invoering van beeldschermen is altijd onderdeel van een automatiserings-

proces. Daaraan zijn drie aspekten te onderscheiden:

- het ontwerpproces

- het besluitvormingsproces

- het invoerings- of implementatieproces.

Met de term 'gebruikers' kunnen in de literatuur zowel ondernemingslei-

dingen en afdelingsleidingen zijn bedoeld alsook werknemers, die de ap-

paratuur bedienen (de zogenoemde eindgebruikers).
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Er is een tendens dat vertegenwoordigers van de leiding van zeer grote
ondernemingen - dikvrijls op verzoek - betrokken worden bij het ontwerp-
proces van fabrikanten (Van Houten, 1983).

Ook de participatie van het afdelingsmanagement kan problematisch zijn.
Van Dam e.a. (1982) konkluderen echter dat wat de betrokkenheid van het
manaqement bij automatiseringsprojekten betreft het getij ten gunste

keert. Van de door de onderzoekers ondervraagde managers, die direkt te
maken hadden met automatisering in de eigen organisatie was 65t daarbij
sterk tot zeer sterk betrokken en 35t beperkt tot zeer beperkt. In een

konferentie van personeelsfunktionarissen bij de PTT (PTT Hoofddirektie
Personeelszaken, 1983) bleek echter dat de participatie van het perso-

neelsmanagement te wensen overlaat.
fn het volgende zullen we ons vooral bezig houden met de participatie
van eindgebruikers.
Naar klachten van eindgebruikers over hun betrokkenheid bij het ontvrerp-,

besluitvormings- en invoeringsproces van beeldschermen is nauwelijks
onderzoek gedaan. waar dat in sonunige experimenten vermoedelijk we1 is
gebeurd, wordt er nj.et systematisch over gerapporteerd. Gebruikersparti-
cipatie komt vooral voor in de implementatiefase en is dan gericht op

het overwinnen van 'weerstand tegen verandering' en op akseptatie van de

nieuwe technologie door gebruikers. Enkele vormen zijn: werkoverleg,

kwaliteitskringen, projektgroepen.

In het besluitvormingsproces heeft de participatie de vorm van een ad-

viesrecht van de ondernemingsraad (woR) en de Arbokommissie (ARBO-htet)

a1s de betrokken partijen het er tenminste over eens kunnen worden dat
er sprake is van een reorganisatie en/of dat de veiligheid, gezondheid

en welzijn van r,yerknemers in het geding zijn. Soms is in de CAO gere-

geld, dat vakbonden moeten worden geinformeerd als automatisering leidt
tot een verandering van de hoeveelheid arbeidsplaatsen. Het blijkt voor

de meeste ondernemingsraden, Arbokommissj-es en vakbonden moeilijk om aan

dit adviesrecht inhoud te geven omdat men over onvoldoende informatie en

inzicht beschikt en meestal pas in een laat stadium - als het ontwerppro-

ces aI is voltooid - om advies wordt gevraagd.

In sommige ondernemingen zijn pogingen gedaan om gebruikers bij het ont-
hrerpproces te betrekken, aI dan niet met de hulp van externe deskundigen.

De resultaten zijn daarvan nog niet bemoedigend. A11een waar sprake was

van intensieve technische en sociaalwetenschappelijke begeleiding konden

suksessen worden geboekt.
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Enkele voorbeelden

Enige voorbeerden kunnen het bovenstaande illustrererr. Den Hertog kon-
kludeert op basis van eigen onderzoek bij philips dat de praktijk van de
gebruikersparticipatie veel moeilijker is dan de propagandisten van dat
idee suggereren. Zelfs als men start vanuit de beste bedoelingen, blij-
ven systeemontwerpers, gebruikers en management veelaI met een kater
zitten. systeemontr^rerpers zien zich na verloop van tijd genoodzaakt zelf
maar weer het roer over te nemen en gebruikers haken af omdat zij te
weinig greep op het proces hebben kunnen krijgen (Den Hertog, 19gL).
uit een NS-evaluatie kwam naar voren dat, in de meeste projekten, het
uitvoerend personeel tijdens de ontwikkefing van het systeem vrijwel
niet aan de besluitvorming deelnam en ook weinig of niet over d.e besluit-
vorming werd geinformeerd. pas bij de invoering van een systeem werd het
personeel intensiever bij de besluitvorming betrokken. Dit gebeurde via
informatiebijeenkomsten, informatiebulletins en,/of lidmaatschap van im_
plementatie- of organisatiewerkgroepen, ceringe participatie had vaak
tot gevolg dat:
- het personeel afstanderijk tegenover het nieuwe systeem stond;
- pas achteraf diverse tekortkomingen in het systeem werden ontdekt,

waardoor aanpassingen vele malen duurder werd.en dan wer- uitgesteld
werden;

- het systeem voor de bedieners ervan ondoorzichtig bleef waardoor men

vaak niet in staat was zelfstandig oplossingen voor problemen te vinden
tijdens het werken met de terminal (Derwort e.a., 19g3).

uit het sektoronderzoek in de grafische industrie brijkt dat investe-
ringsbeslissingen door de direkties werden genomen. Daarna voJ_gde in-
stelling van een werkgroep of konunissie om de plannen verder uit te
werken- ondernemingsraden werden soms ingeschakeld, maar hadden geen
wezenlijke invloed door het ontbreken van vroegtijdige betrokkenheid en
gebrek aan informatie. Bij een niet geringr aantal bedrijven werden werk-
nemers pas bij de uitvoering gekonfronteerd met de automati-sering. De
geringe invloed van personeelszaken was opvallend gezien het berang van
de sociale aspekten. Het middenkader, geselekteerd op vakbekwaamheid,
kon deze lakune niet opvul1en. voorar in de grote bedrijven bestond dan
ook kritiek op de besluitvorming, het werkoverleg, het leiding geven, d.e
planning, e.d. (Schwarz e.a., 19g2).
Fleuren onderzocht de automatisering bij twee grote banken en een
verzekeringsbedrijf. Hij stelt vast dat de invloed van personeerszaken
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en van de mede\,rerkers (gebruikers) op de besluitvorming over

automatiser.ingstoepassíngen gering tot nihil was' Dit wcrdt volgens hem

in de hand gewerkt door de praktische situatie' De grootte van de

organisatie c.q. gebruikersgroep maakt een betrokkenheid van 'alle'

medewerkersonmogelijk.Deomvangvandeautomatiseringspro-
jekten en de toenemende systeemintegratie maken een centrale afsternning

en koördinatie noodzakelijk (F1euren, 1983) '
In de internationale literatuur komen dezelfde problemen naar voren.

(Mumford, 1978; Björn-Andersen, Borum, 1979; lleltz, Luflies' 1983)'

Erzijnechterookpositievevoorbeelden.Dochertygeeftnegenvoorbeel-
den van suksesverhalen in Zweden. Makkelijk werden de suksessen niet

bereikt. In alle gevallen moest men leren omgaan met konflikten, die sa-

menhingen met verschillen in belangen en opvattingen van top- en midden-

management, lijnmanagers en technisch specialisten/automatiseringsdes-

kundigen, het sociale en het ekonomisch_ en produktiemanagement, mana-

gementenautomatiseringsdeskundigenenwerknemers/eindgebruikers.Het

bereiken van resultaten werd ook bemoeilijkt doordat de ondernemingen te

weinig waren ingesteld op participatieprocedures in het algemeen

(Docherty, 1980).

Methoden ter verbetering van het ont\"/erpproces

Dit type klachten heeft tot diskussie geleid over aanpassingen van het

ontwerp- en invoeringsproces. Er is bij ondernemingen en in de technische

wetenschappen tegenwoordig meer aandacht voor de arbeidsorganisatorische

kant van nieuwe technologie (Rijnsdorp, Bosman, 1980) ' Ten tweede is de

gebruikersvriendelijkheid van apparatuur en prograÍunatuur vergroot. Hier-

bj.j dient in herinnering te worden geroepen de mogelijke spanningsrela-

tie tussen enerzijds gebruikersvriendelijkheid en anderzijds autonomie

en kwalifikatie. Ten derde pleiten niet alleen vakbonden, maar ook ver-

tegenwoordigers van fabrikanten (vrisou van Eck/cap Gemini, 19a2i

Blokdijk,/rBM, 1982), van ondernemingen (NMB, 1978; Den Hertog e'a'/-

Philips, 1980) en van de overheid (Den Hertog, 1981; Werkgroep Technolo-

giebeleid, 1984) voor gebruikersparticipatie. Die participatie zou niet

a11een betrekking moeten hebben op techniek en organisatie, maar ook op

aspekten van het personeelsbel-eid, zoals werving, selektie, opleiding en

beloning (Gieffers en Mriller, 1982) -

Björn-Andersen en Borum onderscheiden vijf in gebruik zijnde methoden

van systeemontwikkeling, die inspelen op bovengenoemde klachten' In de
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ont\4rikkeling ervan zit een zekere chronologie, maar ze worden vaak
paral1e1 toegepast.

1 De ontwikkeling van beschrijvingstaken en -technieken die de gebruik-
ers gedeeltelijk in staat sterlen hun eisen onder woorden te brengen
of een betere konununikatie tussen ontwerpers en gebruikers mogelijk te
maken.

2 scholing van gebruikers met het doel een positieve houding tegenover
elektronische gegevensverwerking te bevorderen en voorhraarden te schep_
pen voor gebruikers om met kennis van zaken aan de systeemont\^rikkeling
deel te nemen.

3 De ontwikkeling van verbeterde systeembeoordelingstechnieken die erop
zijn gericht om de sociale gevolgen te betrekken bij de beoordeling
van (mogelijke) systemen (bijvoorbeeld een socio-technische systeem-
benadering).

4 uitbreiding van de kennis en benaderingswijzen van ontwerpers door het
toevoegen van sociaar-wetenschappelijke theorie aan de opreidingen.

5 Het betrekken van gebruikers in het ontwerpproces door de instelling
van gemengde projektgroepen.

De projektgroepen-organisatie is de meest verbreide vorm waarin systeem-
ontwikkeling gestalte krijgt (Björn-Andersen, Borum, L97g) .

Een apart probleem van gebruikersparticipatie is de inhoudelijke werk-
wijze. rn Nederrand vrordt de sAso-methode (systeemanalyse systeemont-
werp) veel toegepast. Kern daarvan is dat de bestaande organisatie wordt
weggedacht en een geheel nieuwe ontworpen (Blokdijk, 19g1). Deze methode
stelt hoge eisen aan gebruikers (kennis, abstraktieniveau) bij partici_
patie en leidt soms tot zur-ke grote veranderj-ngen, dat de nieuwe situa-
tie door de gebruikers negatief beoordeeld wordt (Derwort e.a., l-9g3).
Naast deze methode neemt de belangstelling toe voor de door de
Manchester Business schoor ontwikkefde ETHïcs-methode (Effective
Technical and Human ïmplementation of computer systems). Daarbij ont-
werpen rrrerknemers met steun van technische en sociare deskundigen in
werkgroepen hun eigen sociotechnisch systeem. De methode kent de vo1-
gende fasen:

1 Ïnventarisatie van organisatori-sche en menselijke behoeften en doelen.
2 ontwikkeLen van arternatieve technische en mensefijke oplossingen.
3 Rangordenen van kombinaties van technische en menselijke oprossingen.
4 Detaillering van de gekozen oplossing.
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5 Terugrapportage naar de andere werkgroepen, diskussie en evaluatj-e

(Mumford en Henshall, 1979).

Björn-Andersen en Borum zijn van mening, dat deze methoden nog niet de

oplossing hoeven te zijn voor een demokratische systeemontwikkeling. ook

Mumford onderkent dat en pleit voor een konsensusbenadering in plaats

van een konsultatieve of een representatieve benadering' Volgens Hedberg

zijn deze sociotechnische ontwerpmethoden echter op zich een doodlopende

weg. ze doorbreken niet de vicieuze cirkel waarin mensen worden vervangen

door computers, het víerk degradeert en macht wordt gecentraliseerd'

organisatorischeenindividuelebehoeftenmoetenhetStartpuntzijn.De
problemen moeten zo\.rel vanuit managements- als vanuit r^terknemersperspek-

tief worden geformuleerd. Dan kan het participatief ontwerpen het ont-

werpendoorspecialistenvervangen.A].Sveranderendewaarden,normenen
verhoudingen in het socio-technisch ontwerpen worden ingebracht kan de

computertechniekwordengebruiktvoorhetkreërenvanbetereorganisa-
ties en funkties (Hedberg, 1980). De Scitech-groep Lrijst er in navolging

vanPatemanopdatduidelijkrnoetzijnwatonderparticipatiet^'ordtver-
staan. participatie met als gevoIg verbetering van arbeidsvoldoening en

moreelwaardoorermindert^,eerstandistegenformefeautoriteitis
slechtspseudo-participatie.Participatiedieleidttotverbeteringvan
debesluitvormingendaardoortoteenverbeteringvanvold.oeningen
moreelisnogslechtspartiëleparticipatieomdatderegelsvanhetspel'
de besluitvormingsprocedures zelf, niet ter diskussie staan (Maas e'a"

1982; Pateman, l-970).

Voorwaarden

De praktijk van de gebruikersparticipatie laat nog veef te wensen over'

Doelmatige automatisering (organisatiedoelen, humaniseringsdoelen, voor-

komen van aanpassingskosten en arbeidsonrust achteraf) is slechts mo-

gelijk aIs de gebruikers worden betrokken bij het ontwerp-' besluit-

vormings-enimplementatieproces.ErzaTonderhandeldmoetenwordenwaar
belangen van tpartijen' strijdig blijken te zijn' De huidige wetgeving

(WoR,ARBo-hlet)biedtwerknemerseenzeerbeperkteforme]emoge].ijkheid

van participatie.
Den Hertog noemt de volgende voorhtaarden voor gebruikersparticipatie:

1 Speelruimte. Participatie moet nog effekt kunnen hebben op beslissing-

en.
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Het bewust hanteren van konflikten. Het negeren ervan breekt alre be-
trokkenen later op.

Het betrekken van a1le kategorieën gebruikers.
systeemflexibil-iteit om ook in een later stadium nog tot aanpassingen
te kunnen komen.

5 De onderwerpen die men met gebruikers ter diskussie stelt dienen voor
hen belangrijk te zijn.

6 Helder maken van alternatieven en konsekurenties.

7 Gebruikersparticipatie a1s deer van een konsekwent beleid met betrek-
king tot het overleg en de besluitvorming in de organisatie (Den

Hertog, 1981),

Deze voorwaarden vragen van management en ontwerpers een grotere bereid-
heid om tijd en gerd in participatie te investeren dan over het algemeen
aanwezig is. verder is de speelruimte een probleem. Een aantal beslis-
singen zijn al genomen door de fabrikant en liggen vast in de aangeboden
apparatuur en de programmatuur. rn grote ondernemingen worden investe-
ringsbeslissingen meestar op een zo hoog niveau genomen dat gebruikers-
participatie in vestigingen of werkmaatschappijen niet veel meer kan
inhouden. Tensl-otte schort het veer werknemers en hun vertegenwoordigers
aan voldoende kennis, inzicht en invloed om in overLeg met systeemont-
werpers en in onderhandelingen met het management een gelijkwaardige
partij te zijn. Daardoor kunnen de theoretische mogelijkheden, die de

wet op de ondernemingsraden en de Arbeidsomstandighedenwet bieden, zel-
den worden benut.

Door de in deze paragraaf geciteerde onderzoekers worden verschillende
suggesties gedaan om deze problemen het hoofd te bieden:
- scholing van aIle groepen gebruikers teneinde participatie in ontwerp-

en besluitvormingsproces mogelijk te maken. In ftalië, de BRD en

skandinavië is inmiddels ervaring opgedan met kursussen waaraan de

overheden bijdragen (ciborra en Maggiolini, 1979). rn Nederland heeft
de overheid hiermee een begin gemaakt in het kader van het projekt
Technologiebefeid.

- sociaalwetenschappelijke uitbreiding van bedrijfskundige en technische
opleidingen;

- een sterkere betrokkenheid van de afdeling sociafe of personeefszaken
(Verhallen, 1982);

- een aktievere opstelling van de vakbonden;

- multidisciplinair begeleide experi-menten van gebrui-kersparticipatie;
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- ontwikkeling en verbreiding van raamafspraken over uitgangspunten en

proceduresbijdeinvoeringvannieuwetechnologie,afsprakenopbe.
drijfstak- en ondernemingsniveau in de vorm van automatiseringskontrak-

ten.
Deze aanpak moet voorkomen dat de teleurstellingen met gebruikersparti-

cipatie leiden tot een terugvallen op of versterken van rexpertstrate-

gieën'. volgens Björn-Andersen en Borum lossen de problemen zich niet op

door systeemdeskundigen bij te scholen of door een nieuwe kategorie ex-

perts tussen systeemontwikkelaars en gebruikers in het leven te roepen.

zolang een strategie op een scheiding van plannende en uitvoerende funk-

ties is gebaseerd, lost men het fundamentele probleem niet op' De kosten

diemetverbeterdegebruikersparticipatiegemoeidzijnwordengekompen-
seerd door een vermindering van de gebruikelijke implementatieproblemen

(Björn-Andersen, Borurn, 7979) .

4.g.6 Konklusies over klachten arbeidsvoorwaarden en gebruikerspartici-

Patie

Erisnauwelijksonderzoekgedaannaarklachtenvanbeeldschermwerkers
over hun arbeidsvoorwaarden en participatie in het onthlerp-' besluit-

vormings- en invoeringsproces bij automatisering' Er is meer bekend over

de standpunten van vakbonden en soms van ondernemingsraden. De hier ge-

signaleerdeproblernenenk]'achtenkomenoverwegendvanonderzoekersen
vakbonden.

Klachten over de ogen en de monotonie van het werk hebben geleid tot

aanbevelingen als meer pauzes bij intensief beeldschermwerk en gemengde

funkties. In de praktijk lijken deze aanbevelÍngen nog weinig opgevolgd

te worden. Een toename van het werken in ploegen is te verwachten'

wat de beloning betreft vrezen werknemers en vakbonden een verlaging van

de funktiegroepindeling aIs gevolg van degradatie van het werk en een

(her) invoering van systemen van prestatiebeloning' Er zijn klachten over

het feit, dat deelname aan automatiseringskursussen niet tot een hogere

beloning leidt.
Ktachtenoverenproblemenmetelektronischeprest"atiekontrolezijnin
het buitenland meeï cn<lerwerp van openbar:e dj.Skr:ssie en ar'beidskonflik-
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ten dan in Nèderland. Gepleit wordt voor een beperking en kontrole op

het gebruik van de gegevens.

Het beeld van het gebruik en de kwaliteit van opleidingen bij beeld-

schermwerk is onduidelijk. onderzoekers verschillen van mening over de

verandering van de segmentatie van de arbeidsmarkt. Blijven vakmensen

het gedegradeerde werk doen of r^rordt dat door 'ongeschoolden' overge-

nomen? Gesignaleerd wordt dat de promotiekansen van vrouwen gering zijn

door hun gemiddelde opleiding en vooroordel-en over vrouwenarbeid.

Vrouwen zul-Ien meer dan mannen de gevolgen ondervinden van funktie-uit-

holling en verlies van werkgelegenheid door de invoering van elektro-

nische tekst- en gegevensverwerking. Een versterking van het op deze

problematiek gerichte onderwijs- en arbeidsmarktbeleid zou op zijn plaats

z j. jn.
Gebruikersparticipatie is in toenemende mate onderwerp van gesprek voor

fabrikanten, ondernemingsleidingen, werknemers, vakbonden en overheid.

Een grotere deelname aan het automatiseringsproces van met name werk-

nemers (vertegenwoordigers) en personeelsfunktionarissen kan de doel-

matigheid bevorderen en preventief werken met betrekking tot gezondheid

en welbevinden. Gezien de vele voorwaarden waaraan suksesvolle partici-

patie moet voldoen zijn speciale stimulansen ge!./enst. waar opvattingen

en belangen botsen kunnen afspraken worden vastgelegd in automatiserings-

kontakten.

Enkele overblijvende vragen:

- Hoe denken Nederlandse beetdschermwerkers en management over de ge-

noemde arbe idsvoorwaarden?

- wat zijn uit een oogpunt van gezondheÍd en welbevinden de meest ge-

schikte werk- en rusttijden voor verschillende typen beeldschermwerk?

- Hoe verandert de segmentatie van de arbeidsmarkt onder invloed van de

invoering van elektronische tekst- en gegevensverwerking?

- Onder welke voorwaarden kunnen mannen en vrou\^ren gelijke kansen op de

automatiseringsarbeidsmarkt krijgen, gegeven de ongelijke startpositie

van vrouwen?

- Welke methoden van gebruikersparticipatie zijn het meest effektief?

- welke zijn de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden bij thuis-
uerk met beeidschermen?
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5. REGELINGEN, PROCEDURES EN VOORSCHRIFTEN (in binnen- en

buitenland)

5,1 lnleiding

In een inleiding bij een rapport over beeldschermen van de Europese

Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden zegt

Olav östberg, dat het niet de instanties op het gebied van de bedrijfs-
geneeskunde zijn die in de eerste plaats besl-issen welke voorschriften
worden uitgevaardigd, maar dat de arbeídsverhoudingen daarvoor bepalend

zijn (Ostberg, 1981,a). In dit hoofdstuk komt de neerslag daarvan in ko1-

lektieve overeenkomsten en aanbevelingen aan de orde.

In enkele landen bestaan richtlijnen of aanbevelingen van overheidswege

(5.2). Ook fabrikanten van beeldschermen doen aanbevelingen ten aanzien

van het gebruik van hun apparatuur, evenals ondernemingen, die de beeld-

schermen in gebruik nemen (5.3). Sinds enkefe jaren is er een begin ge-

maakt met onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over de in-
voering en het gebruik van beeldschermen. Afspraken zijn vastgelegd in
CAOrs en in ondernemingsovereenkomsten (5.4). Voor een inzicht in moge-

lijke toekomstige ontwikkelingen is het tenslotte van belang om na te
gaan wat de opvattingen en vrensen zijn van werkgevers- en werknemersor-

ganisaties (5.5). Buitenlandse voorbeelden komen aIleen aan de orde voor

zoveÍ ze interessant zijn in vergelijking met de Nederlandse situatie.

5.2 overheidsregelingen

In de wetenschappelijke literatuur zí)n publikaties verschenen waarin

voorwaarden gespecificeerd worden vraaraan urerkplekken voor beeldscherm-

arbeid zouden moeten voldoen. Deze voorhraarden worden steeds gegeven in
de vorm van aanbevelingen.

In hoofdstuk 3 zijn wij uitgebreid ingeqaan op die aanbevelingen die a1s

de meest bekende, gebruikte en verantwoorde beschouwd mogen worden.

voortdurend worden deze aangevuld met nieuwe publikaties. Daarnaast zijn
in een beperkt aantal landen door normalisatie-instituten normen opge-

steld die voorwaaiden specificeren waaraan werkplekken moeten voldoen en

die regels geven voor specifieke arbeidsvoorwaarden voor beeldscherm-
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werkers. standaards waaraan officieel door de verschillende overheden
rechtsgeldigheid wordt toegekend, blijken er vooralsnog echter sfechts
enkele te zijn, hoewer overheden wel aanbevelingen verspreiden, zoals in
Nederland het concept voorrichtingsblad: "Het werken met beerdschermen,,.
(Arbeidsinspectie, 1980).
Hieronder noemen wij de ons bekende overheidsvoorschriften.
rn Duitsland worden de DrN 66234 en de Berufsgenossenschaftriche Richt-
rinie zH/678 a1s standaards gebruikt, in de u.s. is er de us MrL stan-
dard 7472 B, die echter op een mannelijke populatie is gebaseerd (zie
voor beide tabel 3.2), en in Oostenrijk zijn dit Norm A2630 (deel 1, 2)
en A2611 (dee1 1). rn oostenrijk is voorts betreffende werk-rusttijden
een schrijven geweest van de Minister van ',Soziale Verwaltung,, aan a]le
arbeidsinspekties (maart, 7gB2) waarin gesteld is dat bij continu
beeldschermwerk na iedere 50 minuten een pauze van l-0 minuten voorge_
schreven is, binnen de werktijd vallend. rn juli 1gg2 volgt hierop nog
een aanvulling die stelt dat de eerste pauze ook doorgeschoven mag lrror-
den tot in de twee volgende werkuren, terwijl het verrichten van ander
werk dan beeldschermwerk op dezelfde werkplek ook als plaatsvervangende
pauze gezien mag worden.
rn Noorwegen bestaan nog geen officiëIe regelingen aangaande het qrerken
met beefdschermen. Het Noorse Directoraat Generaal van de Arbeid werkt
aan het onderwerp (augustus L9g3) en hoopt in 19g4 standaards aan te
kunnen bieden. ïn Denemarken zijn evenmin officiëre regels die specifiek
betrekking hebben op het werken met beeldschermen (september 19g3). fn
Denemarken $/ordt gebruik gemaakt van de "working Envi-ronment Act,,
(Ministry of Labour, Kopenhagen, lg75). waarin in zeer algemene termen
op goede arbeidsvoorwaarden ges/ezen wordt, zo deelde het Ministerie van
Arbeid mee. rn zr^reden zijn een zestal voorschriften voor het ,,Iezen van
beeldschermen" van kracht geworden per 1 januari 1979: ,,Directions No.
136, Reading of display screens" (Labour Inspectorate, 7978). Deze zes
aanbevelingen spreken slechts in algemene termen over verlichtingsni-
veaus, spiegelingen, afstand oog-scherm, oogrefraktie en tegemoetkorning
aan visueel diskomfort door zonodig rustpauzes in te lassen. Een
herziene uitgave is in voorbereiding.

Konkluderend mogen wij dan ook stellen dat
beschikbare publikaties met aanbevelingen,
elkaar eens zijn (zie par. 3.5), afleen in

er naast het ruime aantal
die het meer of minder met

Zweden en de BRD officiëIe
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bestaan voor beeldschermarbeid' En voorts dat deze

in zeer algemene termen richtlijnen geven en alle

een eigen interPretatie.

5.3 Aanbevelingen fabrikanten en gebruikersondernemingen

Aanbevelingen fabrikanten van beeldschermapparatuur

rn toenemende mate gaan fabrikanten van beeldschermterminals er toe over

omaanbevelingenvoorgebruikersuittegeven.Daarinwordtaangegeven
hoe de aangeboden apparatuur voldoet aan de gangbare aanbevelingen ten

aanzien van vei'Iigheid, beeldschermergonomie en gebruikersvrÍendelijk-

heid.Indatopzichtkanzekereenvooruitgangwordenvastgesteldten
opzichte van eerdere generaties terminals' Bijvoorbeeld zijn aIle toet-

Senbordenlosvanhetschermverplaatsbaarenblijftdeversnellings-
spanning (die korresPondeert met de afgegeven röntgenstraling) onder de

20 kV bij ge$rone beeldbuizen en ond'er de 30 kV bij kleurenbuizen' Er

wordt aandacht besteed aan normen voor ge1uid en $/armte' De wenselijk-

heidvaneeneenmaligeogentestwordtbenadruktopgrondwaarvaneen
werkbril mogelijk kan btijken' Datasaab geeft een test in de eigen bro-

chure.Philipsvermeldtdatovermogelijkehuiduitslagbijhetwerken
metbeeldschermenonderzoekloopt.Demeestebrochuresbevattenaanbe-
velíngen voor de opstelling van de apParatuur' het meubilair' verlich-

ting, klimaat e.d- Datasaab geeft een uitgebreide set van lichaamsoefe-

ni-ngen ter ontspanning van de ogen' het gezicht en het

beweglngsapparaat. soms worden de mogelijkheden geschetst van

verschillende dialoogvormen' De meest uitgebreide aanbevelinqen geven

Philips en ÏBM (Datasaab z'j'; rBM, 1981c; Philips' 1983; Nixdorf'

1981). wang heeft een 'human factors' prograruna voor een soepele

inpassing van beeldschermen in de organisatie'

De noodzaak om de gebruikersvrj-endelijkheid van apparatuur Ín progralnma-

tuur op te voeren en aan te sluiten bij wensen van gebruikers hlordt on-

derkend (NOVI konferentie, 1982) '

De Vereniging van Importeurs en Fabrikanten van Kantoormachines (VÏFKA)

geeft regelmatig overzichtstudies uit over kantoorautomatisering (bij-

voorbeeld Wentink, 1981; Zanders, 1981; van Dam s'6" 1983) '

over werk- en rusttijden worden geen konkrete aanbevelingen gedaan'

Philips (1983) wijst er op dat onderzoek nog geen uitsluitsel heeft
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gegeven over vermoeidheid en rusttijden bij beeldschermwerk. rBM (r.g7g)
geeft een formule voor fysieke belasting, maar stelt vast dat deze niet
bruikbaar i-s voor beeldschermwerk omdat er nog geen maat is voor mentafe
belasting- Men pleit ervoor om pauzes in te lassen zoar-s bij arle inten-
sieve arbeid nodig is en het beeldschermwerk over de dag te spreiden.
Daar tussendoor zouden mensen beter niet-beerdschermwerk kunnen doen
(ïBM, 1981a). rBM heeft zelf onderzoek gedaan onder gebruikers van
kleurenschermen (IBM, 1981b). Op grond daarvan beveelt men kleurenscher_
men aan' Kleuren op het scherm zouden volgens rBM de apparatuur niet ef-
fektiever maken, maar we1 de motivatie verhogen (IBM, 19g2).
Een enkele keer komt het voor dat fabrikanten in hun reklame een mis-
leidende voorstelling van zaken geven. Staelfors Dataproducts in Ljungby
(Zweden) bijvoorbeeld adverteert met een voorzetscherm dat erektrische
velden van het beeldscherm afschermt. Gesuggereerd wordt dat hierdoor
oog- en huidirritaties en zelfs misgeboorten voorkomen kunnen worden
(zie ook par. 3.2.8.).

Aanbevelingen in Nederlandse gebruikersondernemingen
Een aantal grote ondernemingen, o.a. philips, Hoogovens, NS, pTT, enkele
banken en verzekeringsbedrijven geven een eigen brochure uit met aanbe-
velingen voor beeldschermgebruik.
Het qrrootste deel van de inhoud is gewijd aan ergonomische aspekten van
het meubilair, toetsenbord, beeldscherm, de informatiepresentatie en de
arbeidsomstandigheden. Men baseerd zich daarbij op de internationaal
gangbare normen. soms worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van dia-
100gvorm of beeldschermkonversatie (prr; Faddegon e.a., 1981; Hoogovens,
scholtens, 1982). Aanbevelingen voor qemengde funkties (beeldscherm- en
niet-beeldschermtaken) zijn zeldzaam.
De wenselijkheid van pauzes wordt onderschreven zonder dat precieze aan-
wijzingen volgen. uit een inventarisatie die ten behoeve van dit onder-
zoek is gemaakt door de club 25 (bedrijfsgeneeskundigen in het bank- en
verzekeringsbedrijf) btijkt dat de meeste bedrijfsartsen in deze sektor
een pauze adviseren na twee uur onafgebroken beeldschermwerk of eerder
a1s daarmee vermoeidheidsverschijnselen voorkomen kunnen worden. Een
studiekoÍunissie van het Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven geeft
hetzelfde advies' rn 1g7g werd bij de AN'B een uur-kwartierregelingr aan-
bevolen. Ook de pTT en phÍIips hebben specÍaIe pauzeregelingen.
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De Bedrijfsgezondheidsdiensten (BGD's) in het bank- en verzekeringsbe-

drijf voeren éénmalig een oogkeuring uit als onderdeel van de normale

bedrijfsgeneeskundige begeleiding en verder op verzoek van werknemers'

Sommige BGD's, bijvoorbeeld die van Haarlem doen bij oudere werknemers

regelmatig oogonderzoek' over de wenselijkheid van zo'n periodiek ooq-

onderzoek voor a1le beeldschermwerkers is diskussie gaande tussen on-

dernemingsleidingen,BGDts,ondernemingsradenenvakbonden'onderandere
in het bankbedrijf en bij de NoS, \"/aar teletekstjournalisten de hele daqr

achter het scherm zltten (zie ook 4'2'1) '
onzekerheid bij werkneemsters over de mogelijke invloed van röntgenstra-

linq bij het werken met beeldschermen op zwangerschapsonderbreking en

geboorte-afwijking heeft soms, bijvoorbeeld bij de ABN' geleid tot de

rege1, dat zhtangere vrouhren niet met beefdschermen hoeven te v'erken a1s

ze niet willen (zie ook 4.3).

Een probl-eem voor gebruikersondernemingen bij de keuze van apparatuur en

programmatuur is, dat fabrikanten geen gestandaardiseerde en onderling

vergetijkbare gegevens over hun produkten publiceren op grond t^raarvan

bijvoorbeeld een ergonomisch meest verantwoorde keuze gemaakt kan wor-

den.

5.4 overeenkomsten op bedrijfstak- en ondernemingsniveau

Kollektieveovereenkomstenoverbeeldschermenbestaannogslechtsenkele
jaren. De eerste overeenkomsten kwamen in de meeste landen na - soms

langdurige-arbeidskonfliktentotstand.vÍatdebedrijfstak-CAo'sbe-
treft loopt vooral de grafische industrie voorop' Naast de CAo's bestaan

er ondernemingsovereenkomsten over nieuwe technologie en/of over beeld-

schermen. In Nederland is hiermee nog slechts een begin gemaakt' maar in

de BRD en Engeland bestaan er a1 honderden' In Engeland kent men van

oudsherhetverschijnselvanondernemingsovereenkomstenomdatdeonder-
handelingsstruktuur daar sterk gedecentraliseerd is' Sinds enkele jaren

wordenooknieuwe-technologie-overeenkomstengestotentussenlokale
werkgevers en vakbonden. fn de BRD is de struktuur van de arbeidsver-

houdingenanders.NaastdecÀo,s,dieopbedrijfstakniveaudoorwerkge-
vers- en werknemersorgan.j-saties worden afgesloten' kent men onderne-

mingsovereenkomsten tussen ondernemingsleiding en ondernemingsraad. (Zie

voordejuridischebasisvanondernemÍngsovereenkomstenindeBRD:
Schl-eef ,
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1982). ïn scandinavië is de situatie weer anders. rn het kader van de
medezeggrenschapswetgeving sluiten ondernemers- en werknemersorganisaties
op centraal: en bedrijfstakniveau overeenkomsten over uitgangspunten en
procedures bij de invoering van nieuwe technol0gie. Daarin is geregeld
dat er op lokaa] of ondernemingsniveau medezeggenschapsstrukturen moeten
worden ontwikkeld waarin de ondernemingsleiding, r^/erknemersvertegenwoor_
digers en vakbondsvertegenwoordigers participeren teneinde de invoeri-ng
van nieuwe technol0gie te begeleiden en daarover afspraken te maken.
sinds kort kent ook België een raamovereenkomst waarin is geregefd dat
overlegd moet \^rorden over de invoering van nieuwe technol0gie. rn ïta1ië,
oostenrijk, Frankrijk en België zijn technologie-overeenkomsten op on-
dernemingsniveau en technologieparagrafen in cAors nog eerder uitzonde-
ring dan rege1.

líerkge legenheid

rn Nederl-and is sorns overeengekomen dat er geen gedwongen ontslagen zur-
1en va11en. rn de ondernemingsovereenkomsten in de BRD over beerdscher-
men komt die bepaling meestal wer- voor. Een enkele keer is vastgester,d
dat ook het aantal arbeidsplaatsen gelijk brijft (Trautr,rein-Karms,
1981). rn 9 van dë 100 door !Íil1iams en Moseley (19g2) onderzochte onder-
nemingsovereenkomsten in Engeland was dat ook het geva], eveneens in 15
van de 88 door de Engelse vakbond NALGo (werknemers bij gemeenten en
regionale organen) afgesloten overeenkomsten (NALGO, 19g3).

Invoeringsprocedure s

fn een aantal Nederlandse cAors is geregeld dat vakbonden en onderne-
mingsraden worden betrokken bij de invoering van nieuwe technologie en
dat zij toegang zu11en hebben tot a]le belangrijke informatie (Bankbe-
ilrijf 1983-1985; Grafisch bedrijf l-983 (4 CAOrs); Uitgeverijbedrijf (2
cAors) i 19A2 (cAo publiekstijdschriftjournalisten r-982; Dagbr.adjourna-
listen 1981; en ANp 1981). Soms is geregeld dat ook de redaktiekommissie
bij de invoering zar worden betrokken. Een bijzondere beparing is dat
journalisten niet kunnen worden gedwongen om aan een beeldscherm te
werken (Publiekstijdschriften). De ondernemingsleiding moet volgens de
meeste cAors met een sociaal plan komen. Het sociaal plan moet afspraken
bevatten over de werkgelegenheid (in principe geen gedwongen ontsfagen),
personele organisatiestruktuur, kwalitatieve opbouw van de personeels-
bezetting, spelregers voor aanpassingen van formaties, overpfaatsi-ngen,
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wijzigingen van funkties, beloningen, vergoedingen en de Ínstelling van

een sociale begeleidingskommissie (Dagbladjournalisten)'

VolgensenkefeDuitseondernemingsovereenkomstenkunnenmensendieouder

zijn dan 50 jaar niet meer verplicht worden om aan een beeldscherm te

werken. Ïn enkele Engelse overeenkomsten is geregeld dat automatisering

alleen met insteruning van de vakbonden mag plaatsvinden' rn België kwam'

medeonderdrukvandeoverheid,indecemberlgS3eenraam-CAototstand
tussen werkgevers en werknemersorganisaties op centraal niveau 'betref-

fendedevoorlichtingenhetoverleginzakedesocialegevolgenvande
invoering van nieuwe technologieën" (CAo nr' 39) ' Het overleg tussen

ondernemingsleiding enerzijds en ondernemingsraad of syndikale delegatie

anderzijds moet betrekking hebben op:

ll-devooruitzichteninzakedewerkgelegenheidvanhetpersoneel,de

werkgelegenheidstruktuur en de voorgenomen sociale maatregelen

inzake werkgelegenheid;

- de werkorganisatie en de arbeidsvoorwaarden; de gezondheid en de

veiligheid van de werknerners;

- de vakbekwaamheid en de eventuele maatregelen voor opleiding en

omscholing van de werknemers.''

(Van der Hallen, l-984) '

oogbetasting

De CAo van het bankbedrijf spreekt over lopend overleg over mogelijke

regelingen ten aanzien van de oogbelasti-ng' Ïn de praktijk vordert dit

overleg echter niet. Ïn de laatste cAo voor het verzekeringsbedrijf

(1983-l-984) is het periodiek oogonderzoek komen te vervallen' De ogen

worden onderzocht als men met beeldscherrnen gaat werken en daarna alleen

op verzoek. 'Aan werknemers die op grond van de ogentest niet meer met

beeldschermen mogen werken zal een gelijkwaardige funktie binnen het

bedrijf worden aangeboden. De afkeuring zal derhalve nimmer aanleiding

zijn voor het beëindigen van het dienstverband" De grafische CAo's ge-

ven de mogelijkheid van een oogonderzoek eens per twee jaar (zie voor de

detaifsvanditonderzoekdeBijlage).Zonodigsteltdewerkgeverde
beeldschermoPerator een werkbril ter beschikking' Deze regeling geldt

ook voor de uitgeverij- en journalisten-CAors'
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In sommige Duitse overeenkomsten is een periodiek
geregeld. ?wistpunten in de praktijk zijn of dat
oogarts moet gebeuren en of de werknemer zelf een

Pauzes

(jaarlijks) onderzoek

aI dan niet door een

arts kan kiezen.

ïn het verzekeringsbedrijf zar er aandacht zijn voor regelmatige onder-
brekingen van het beeldschermwerk. rn de grafische, uitgeverij- en jour-
nalisten-cAo's wordt een pauze van 15 minuten na twee uur aanbevolen,
behalve bij de publiekstijdschriftjournal-isten. ook afwi-sseling met an-
dere werkzaamheden wordt aanbevolen.

ïn de BRD kennen 45 van de 50 door Trautwein-Ka1ms onderzochte overeen-
komsten een maximale tijd aan het beeldscherm per dag van 4 tot 6 uur en
pauzes van 10 minuten per uur. Er mogen niet meer dan twee pauzes worden
opgespaard. van de 88 door NALGO in Engeland onderzochte overeenkomsten
kennen er 19 een maximum beeldschermtijd per dag van 4-5 uur. Gemengde

funkties worden aanbevolen.

ErgonomÍe

In het verzekeringsbedrijf is afgesproken dat er aandacht zal zijn voor
de ergonomische aspekten van het beeldschermwerk. Gedetailleerde richt-
lijnen komen voor in de cAo's in het grafisch- en uitgeverijbedrijf en

voor journalisten (zie Bijlage). ïn de Duitse overeenkomsten verwijst
men naar DIN Standaard 66234-

Geluid, verlichting, klimaat, visuele presentatie. toetsenbord
Ten aanzien van de in de titel vermerde faktoren komen gedetailleerde
bepalingen voor in de cAo's in het grafisch en uitgeverijbedrijf en voor
journalisten (zie Bijlage).

Straling
ïn dezelfde cAors is geregeld dat de maximaar toegestane straringsdosis
op 5 cm van het scherm niet grotex mag zijn dan 216 uSv/h, ,'In bedrijven
en kantoren moet regelmatig worden gemeten of de straling van de in
gebruik zijnde beerdschermen nÍet toeneemt. Het kan aanbeveling verdienen
schermoperators te voorzien van stralingsdoseringsmeters (plastik houder-
tje met stukje film)." rn enkele Duitse overeenkomsten is geregerd dat
zhrangere vrouwen, die denken dat er stralingsgevaar bestaat, niet aan
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een beeLdscherm hoeven te werken, a1s ze dat zelf niet wiLlen (zie

3.2.) .

Taakinhoud en arbeidsorganisatie

In Nederland worden taakinhoud en arbeidsorganisati-e in cAo's slechts

aIs een algemeen punt van aandacht genoemd. fn het automatiseringskon-

trakt tussen de onderneming't Hooge Huys en de Diensten66l6 pyv (1982)

is opgenomen, dat er naar gestreefd zal worden om het pakket werkzaam-

heden dusdanig te verdelen, dat er geen sterke koppeling ptaatsvindt

tussen werkzaamheden en één arbeidsplaats (werkstrukturering). overigens

zijn in dit kontrakt ook richtlijnen voor het werken met beeldschermen

opgenomen betreffende de ergonomie, de omgeving enz', die in grote lijn-

en overeenkomen met die in de grafische cAo. Ïn Duitsland, Engeland en

skandinavië zijn bepalingen in overeenkomsten opgenomen over handhaving

en verbetering van het kwalifikatieniveau en soms over decentralisatie

van de arbeidsorganisatie (een pensioenfonds in Zweden) '

Funktie-afbakening
Indejournalisten-CAolsisgeregelddatbeeldschermapparatuurdepri-
vacy van de journalisten moet waarborgen. Niemand behalve de hoofdredak-

teur mag bij cle koncePten kunnen.

In een aantal cAo'S is de taakverdeling tussen journalisten, technici,

grafici en administratieve medewerkers geregetd. Dat ís ook in het bui-

tenland het geval.

Scholing

In de Nederlandse cAo's wordt gesproken van aandacht voor noodzakelijke

om-, her- en bijscholing.
In overeenkomsten in Zweden, Engeland en Denemarken is uitdrukkelijk

geregeld, dat deze scholing in werktijd kan plaatsvinden'

Technologiescholing voor werknemersonderhandefaars is in 19 van de 88

door NALGO onderzochte overeenkomsten in Engeland geregeld. In een over-

eenkomst tussen de vakbonden en de Postgiro in zweden is voor technolo-

giescholing voor onderhandelaars 25 uur (gedetailleerd naar onderwerpen)

vastgesteld, In de BRD en ftatië bestaat dat soort scholing ook, rnaar is

die niet apart in de beeldschermovereenkomsten geregeld'
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Prestatienormen en prestatiekontrole
rn Nederrand bestaan geen bij overeenkomst vastgelegde bepalingen over
prestatienormen. rn Engeland is in de meeste overeenkomsten - geheel in
de lijn van een a1 bestaande traditie - geregerd dat daarover onderhan-
deld moet worden- precieze regelingen komen soms in de BRD voor. Bij
volkswagen zijn voor de tekstverwerking bijvoorbeetd het maximale aantal
aanslagen per minuut voor voltijd- en deeltijdfunkties overeengekomen
met een korrektiefaktor voor de moeilijkheidsgraad van de tekst (in:
wsr, 1982).

Ïn de meeste ondernemingsovereenkomsten over beeldschermen in Duitsland
staat een strikt verbod van prestatiekontrole. rn 20 van de 1oo door
williams en Moserey onderzochte overeenkomsten in Engerand is een be-
perking van de prestatiekontrole geregeld. volgens 15 van de g8 door
NALGo onderzochte overeenkomsten mag prestatiekontrore met behulp van de
nieuwe technorogie niet. rn een overeenkomst tussen de Federatie van
Metaarbewerkersbonden (Fuq) in rtariè en rBM van 19g2 staat dat methoden
die inzicht verschaffen in het verloop van elektronische gegevensver-
werking in geen geval mogen worden gebruikt om aktivitei-ten van werkne-
mers te kontroleren (Crespy en Rey, L9g3).

Personee lsinf ormatie systemen

Ten aanzien van het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens
is in de cAors voor het boeken- en tijdschriftenuitgeverijbedrijf het
volgende geregeld:

" De werkgever zar de uiterste zorgvuldigheid betrachten ten
aanzien van de persoonlijke gegevens van de in zijn ondernemj-ng
werkzame werknemer. Desgevraagd zaI hij de werknemer inzage ver_
schaffen in diens bij de werkgever geregistreerde gegevens. De
werkgever za1 geen registratie houden van politieke visie, kerke-
lijke gezindheid en sexuere geaardheid van de werknemers.,'

De ANP-CAO voorziet in een jaarlijkse toegang van werknemers tot de ge_
gevens over hun persoon.

rn verband met regelingen ten aanzien van personeelsinformatiesystemen
is van belang de in l-98L bij de T'eede Kamer ingediende, maar nog niet
vastgesterde ontvrerp-\"/et op de persoonsregistratie. Er is ar wel een
begin van een regeling bij de rijksoverheid, waarin is opgenomen, dat in
geval van geautomatiseerde registratie van personeer.sgegevens er een
schrifterijke regeling inzake de privacybescherming dient te worden vast_
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gesteldinoverlegmetdewerknemersvertegen\.,oori1i9in9(Besluitl.{inister
President, 1,975).

Dergelijke bepalingen komen voor in CAots in de meeste Europese landen'

In de overeenkomst voor de London Borough of Hackney krijgen v,erknemers

het recht hun persoonsgeqevens te korrigeren of aan te vullen en ís een

verbod opgenomen over het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

zonder toestemming van de betrokkene'

Demeesteenverstgaandeovereenkomstenoverpersoneelsinformatiesyste-
men (Pïs) bestaan in de BRD. Van de 22O begin 1979 door Kilian onder-

zochte ondernemingen had 28,4È een ondernemingsovereenkomst of was er

één in voorbereiding over het PIS. De overeenkomsten hebben bepalingen

omfouten,verliesenmisbruikvandegegevenstevoorkomen'Eénfunk-
tionaris en soms ook een konrnissie wordt hiermee permanent belast. werk-

nemers willen voorkomen of Ongedaan maken dat gegevens worden opgenomen

overbijvoorbeelddagproduktie,werkhouding,loyaliteitaanhetbedrijf'
huiselijkeomstandigheden,enz.rnrecenteondernemingsoverèenkomsten
wordt daarom nÍet meer bepaald wat er niet in mag, maar is afgesproken

dat over elk 'kenmerk' wat de ondernemingsleiding in het Prs op wil ne-

men overeenstemming moet zijn (Kilian, 7982). Nieuw is ook een regeling,

bijvoorbeeld bij IBM in de BRD, dat de ondernemingsraad gebruik kan ma-

ken van het PÏS (Reisgies, 1982).

Beloninq en arbeidstijd
De meeste NederLandse CAo's kennen een bepaling dat achteruitgang van

beloningalsgevolgvanreorganisatiesmetdevakbondenbesprokenmoet
!.rorden. Ïn de meeste Duitse ondernemingsovereenkomsten over beeldscher-

men is geregeld dat funktiegroepverlaging als gevolg van uitholling van

funkties door nieuwe technologíe niet mag' Zo'n bepaling staat ook in 43

van de 88 door NALGO in Engeland Onderzochte overeenkomsten. In 12 van

de 100 door williams en Moseley onderzochte overeenkomsten is overeenge-

komen dat de invoering van de nieuwe technologie tot een verhogj'ng van

hetinkomenofarbeidstijdverkortingzalleiden.Inltaliëisineen
tussen de vakbonden FIS/CISL en de Rizzoli-corriere della sera-groep

(uitgeverijbedrijf) voor 1983 afgesloten overeenkomst geregeld dat met

deinvoerÍngvanbeeldschermtechnologiedebasislonenvandedrukkers
zullen worden verhoogd (Giovanni, 1983).
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Anti -di skriminati e

Een aantal technorogieovereenkomsten in Engetand kent een anti-diskrimi_
natiebepaling. Er moet zorg voor worden gedragen dat de kansen van werk_
nemers op automatiseringsfunkties onafhankelijk zijn van ras, gesracht,
godsdÍenst, huidskleur en burgertijke staat (bijvoorbeeld: London Borough
of Barnet).

5.5 Opvattingen van werkgevers- en r^rerknemersorganisaties

ODvattinoen werkcarrarcar^.-; --+ i ^^

voor zover bekend bestaat er bij fabrikanten en het management van ge-
bruikersondernemingen geen behoefte aan (wettelijke) voorschriften ten
aanzien van beeldschermen en het werken d.aarmee. Men voert graag een
eigen beleid, waarbij rekening wordt gehouden met internationale stan-
daards en normen- Ericsson rnformation systems publiceerde daarvan on-
langs een overzicht (Ericsson, 19g3a). Sommige bedrijfsartsen, perso_
neelsfunktionarissen en bedrijfsergonomen zouden voorschriften wel a1s
steun in de rug ervaren. Anderen vinden d.aarvoor d.e onderzoeksresur-taten
te tegenstrijdig en de praktijkervaring te kort.
Er zijn geen eigen publikaties over beeldschermen van werkgeversorgani-
saties in Nederland naast de publikaties van fabrikanten en gebruikers-
ondernemingen (zie 5.3.). Men houdt zich echter hrel met de beefdscherm-
probrematiek bezig, gezien de protokollaire bepalingen over beel,dscherm_
werk in de CÀO,s van het uitgeverij_ en grafisch bedrijf (zie 5.4.). rn
een publikatie van de Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbànde
worden de volgende standpunten ingenomen.

- De ergonomi-sche voorwaarden voor de inrichting van beeldschermwerk-
prekken zijn in principe vastgelegd. ze berusten op voldoende arbeids-
h'etenschappelijke kennis. Er hoeft in onderhandelingen níet steeds
opnieuw over gesproken te hrorden. Het komt erop aan d.e voorwaarden in
praktijk te brengen.

- Fabrikanten moeten niet a11een met de vrensen van de gebruikersonderne-
mingen rekening houden, maar ook met menselijke faktoren, nÍet in de
laatste plaats om zo de motivatie te bevorderen.

- De door de vakbonden gewenste begrenzing van de tijd aan het scherm
per dag berust niet op voldoende arbeidswetenschappelijke kennis.
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'Hetinvoerenvanextrapauzesiseenverkeerderemedievoordeeffek-
ten van de taakbel-asting. De oorzaken van de belasting moeten worden

\^reggenomendoorhettoepassenvanergonomischekennis'engemengde
taken (funktieverbreding, taakroulatie)'

- Het gevaar van lopende-band-werk op kantoor bestaat slechts voor een

deel van het beeldschermwerk, met name gegevensinvoer' De aandacht

voor funktie-inhoud en arbeidsorganisatie in dit verband is nog re-

cent. Er zijn echter aanbevelingen voor taakverrijking bij de invoer

van tekst en gegevens. Te hopen is dat op dit gebied vorderingen wor-

den gemaakt.

- oogonderzoek vooraf is noodzakelijk' Dit kan door de bedrijfsarts ge-

daanworden.Devakbondswensen,onderzoekdooreenoogarts'en'vrije
artsenkeuze' worden afgewezen'

- Bij een juiste inrichting van de werkplek en wanneer werknemers op de

juiste wijze gebruik maken van de werkplek' kunnen gezondheidsklachten

en schade aan de gezondheid r'Jorden voorkomen'

- Bij funktiegroepverlaging door de invoering van beeldschermen kunnen

regelingen worden getroffen voor een geteidelijke afbouw van de belo-

ning.

- Het mogelijke verlies van kwalifikatie kan worden tegengegaan door

werkstrukturering en aangepaste opleidingen'

-Hetverliesvanarbeidsplaatsenínafzonderlijkeondernemingeniseen
automatisch gevotg van de invoering van nieuwe technologieën'

- AIs de samenleving het wefvaartsniveau wil handhaven' moet de konkur-

rentiekracht van het bedrijfsleven in stand btijven en zal de samen-

leving verlies aan inkomen, kwalifikaties en werkgelegenheid van een

aantalwerknemersenbinneneenaantalondernemingenmoetenaksepte-
ren.

- ondernemingsraden moeten tijdig geinformeerd en om advies gevraagd

worden.Eenmedezeggenschapsrecht(ÍnNederland:instemmingsbevoegd-
heid) hebben ze op grond van de wet niet' ook aI claimen de vakbonden

van wel. In hoeverre de betrokken werknemers bij de planning betrokken

moeten worden Ís een omstreden vraag' wanneer dat in de gegeven be-

drijfssituatie mogelijk is, lijkt het de beste weg dat wel te doen om

vermijdbareweerstandensubjektiefnegatievegevoelenstevoorkomen.
TensfottewordtdeopvattingvandeDuitsewerkgeversverwoordoverulan.
neer een ondernemingsraad we1 of niet medezeggenschapsbevoegdheden heeft

tenaanzienvandekwestievandeprestatiekontrole.Dezeopvattingis
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echter te specÍfiek gebonden aan de Duitse wetgeving en jurisprudentie
om die hier uitvoerig weer te geven (Or1t, 19g2; Knevels, 1980).
víat de werkorganisatie betreft onderkennen werkgeversorganisaties in Ne-
derland dat de organisatiestruktuur van de meeste ondernemingen nog
steeds is qebaseerd op militaire hiërarchische strukturen en opvattingen
over arbeidsdeling van voor de Tweede wereldoorfog. Dat heeft geleid tot
een vermindering van de motivatie, gebrek aan vordoening in het werk,
alsmede hoge verzuim- en verl00pcijfers. Een aanpassing van de interne
organisati-e aan moderne opvattingen is nodig (FME voorzitter Ter Hart in
De Werkgever 1980; NCW voorzitter Eykelenburg in NCW L9g1).
rn een diskussienota an het NCW wordt daaron gepleit voor een aanpassing
van de arbeidsvoorwaarden (beloning, arbeidstijd) aan de situatie van de
onderneming, aandacht voor arbeidsomstandigheden, een andere stijr van
leidinggeven met meer werkoverreg en een arbeidsinhoud, die werknemers
afwisseling, leermogelijkheden, invroed op kwantiteit en kr.valiteit van
de produktie, zicht op de resultaten en zinvolre kontakten over het \,íerk
biedt' verwacht wordt dat de investeringen die hiermee gepaard gaan resul-
taten kunnen opLeveren door bijvoorbeeld een grotere werfkracht op de
arbeidsmarkt, minder ziekteverzuim, verbetering van motivatie en be-
drijfsklimaat, r"/aarvan weer gunst.ige effekten uitgaan op de kwantiteit
en kwaliteit van de produktie (NCIII, L9g1). fn een recente nota,
geschreven door personeer-sfunktionarissen, zeggen !T,ro en NChI dat naast
de positieve effekten van technologische vernieuwing ook een verdere
arbeidsdeling en verarming van funkties een mogelijk resultaat is. Er
za1 bijzondere aandacht nodig zijn om de hieruit mogelijk voortvloeiende
motlvatieproblemen het hoofd te bieden door een aktief sociaaf beleid
(onder meer: werkstrukturering) binnen het kader van de doerstellingen
van de onderneming (VNO,/NCW, 19g3).
Deze ideeën over de arbeldsorganisatie en de arbeidsverhoudingren raken
echter op de achtergrond bij de noodzaak van sner.re innovatie om de in-
ternationale konkurrentie het hoofd te bieden. hrat vrordt doorgezet is de
aanpassÍng van bel0ning en arbeidstijden aan de situatie in de onderne-
mingen. werkoverreg krijgt in toenemende mate de vorm van kwal-iteits_
kringen, die als doel hebben de kwaliteit van produkten en produktiepro-
ces te verbeteren- De door de metaalwerkgevers geinitiëerde Stichting
Management en Arbeid Nieuwe Stijl (MANS) heeft hiervoor gedetailleerde
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methodieken ontwikkeld. De informatie en de scholing van het personeel

over nieuwe technologieën houdt men bij voorkeur in eigen hand'

Ten aanzien van onderhandelingen over technorogische vernieuwi-ng zijn de

ond.ernemersorganisaties van mening dat geen garanties voor aantarlen

arbeidsplaatsen kunnen worden gegeven' I"len is in principe niet bereid om

overdeinvoeringvannieuwetechnologieenveranderingenindearbeids-
organisatie onderhandelingen te voeren' die verdergaan dan de advies- en

instemmingsbevoegdheden van de ondernerningsraad of het in de CAo over-

eengekomen overleg met de vakbonden over een sociaal plan'

oDvattinqen van vakbonden

Nederland

In Nederfand zijn door de FNV, de NVJ en de Índustriebond FNv brochures

uitgegeven met wensen ten aanzien van het $'erken met beeldschermen' De

daarin vermefde ergonomische- en veiligheidseisen komen in grote lijnen

overeen met de bepalingen terzake in de grafische CAo's' De Industrie-

bond FNV vraagt zich af wat het effekt op lange termijn is van langduri-

ge blootstelling aan lage doses röntgenstraling' ook al is die dosis

lager dan de geaksepteerde norm van 2'6 usv'/h' De Nederlandse vakbewe-

ging wil de invoering van beeldschermen echter nÍet als een geisoleerde

ontwikkeling bekijken' werken met beeldschermen is onderdeel van het

totale ondernemingsbeleid. Nieuvre technologie heeft gevolgen voor alle

aspekten van het socj'aaI beteid' t'ten ondersteunt het streven naar tech-

nologische vernieuwing' De gevolgen ervan kunnen voor werknemers echter

zowel positief als negatief uitvallen' afhankelijk van keuzes die ge-

maakt worden ten aanzien van techniek en arbeidsorganisatie' Daarom for-

muleert men onder meer de volgende doelstellingen:

- De werkgelegenheid moet zoveel mogelijk worden behouden'

- Er moeten afspraken komen over - liefst vrijwillige - overplaatsingen

met gelijkwaardige karrièremogelijkheden en beloning'

- orn-, her- en bijscholing dienen mogelijk te zijn'

- wanneer beroepsgroepen door nieuwe technologie op elkaars terrein ko-

rnen zijn afspraken over grensafbakening nodig'

- werknemers dienen betrokken te worden bij de besluitvorming over

nieuwe technologie' Aan de overheid wordt gevraagd proefprojekten op

dit vlak te ondersteunen'
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- rnvoering van beeldscherrnen, van personeersinformatiesystemen e.d. is
een reorganisatie. De lretterijke medezeggenschapsbepalingen bij reor-
ganisaties zijn dan ook van toepassing.

- De werkgever moet bij invoering van beerdschermen een sociaal plan
voorleggen aan vakbonden en personeelsvertegenwoordiging.

- De werkorganisatie dient zo te worden dat werknemers meer beslissings-
en kontrolemogelijkheden krijgen over werkwi.jze en r^rerktempo.

- rn praats van arbeidsdeling en funktie-uitholring dient gestreefd te
worden naar taakverrijking.

- Sociaal kontakt tijdens het werk moet mogelj-jk blijven.
- De inrichtÍng van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de

arbeid gebruikte hulpmiddelen mogen niet zodanig ziln dat daardoor
groepen of kategorieën werknemers, bijvoorbeeld jongreren, ouderen of
vrouwen, systematisch van deze arbeidsplaatsen worden buitengesloten.

- lverknemers mogen maximaal twee uur achtereen aan een beeldscherm wer-
ken. Daarna moet men tenminste een kwarti.er pauze houden of ander werk

doen. De Industriebond FNV wil een pauze van 10 minuten na e1k uur.
- Een krerknemer kan niet worden verplicht meer dan vier uur per dag aan

beeldschermapparatuur te werken, gespreid over de dag.

- Het is niet de bedoeling dat r,rerkzaamheden aan beeldschermen gesplitst
worden in deertijdbanen van vier uur. Beeldschermwerk dient door ande-
re taken te worden afgewisseld.

- De werknemers dienen zelf het tempo van de informatiepresentatie te
kunnen bepalen.

- Per onderneming moet geregeld worden, dat de tijdwinst ten gevolge van

automatisering in principe ten goede komt aan de werknemers, in het
dagbladbedrijf bijvoorbeeld door verlating van de sluitingstijden.

- Àpparatuur en werkplek moeten voldoen aan normen ontleend aan de laat-
ste stand van de ergonomie.

- Aandacht voor gekombineerde effekten van belastende faktoren, meervou-

dige belasting, is nodig.

- Mikro-elektronika mag niet worden gebruikt om werknemers te kontrole-
ren -

- Elke vorm van prestatiebeloning wordt afgewezen.

- over personeelsinformatiesystemen dienen reglementen te komen in de

bedrijven en instellingen.
- Per automatiseringsprojekt dient de werkgever afspraken met de vakbe-

weging over bovenstaande punten vast te leggen in een automatiserings-
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kontrakt. De ondernemingsleiding mag geen uitvoering geven aan haar

automatiseringsplannen dan nadat overeensternming is bereikt met de

vakorganisatie over het te voeren beleid'

- De Dienstenbond FIw is tegen thuiswerk' De Vrouwenbond FNV wi1 een

betere bescherming van het thuiswerk.

-Deoverheidmoetmetnormenkomenoverioniserendeenniet-ioniserende
straling.

- orn de kans te vergroten dat de genoemde normen ook worden toegepast is

versnelde invoering van artikel 3 van de ÀRBo-wet nodig'

- Er dient een $/ettelijke regeling te komen op grond waarvan alle werk-

nemers recht hebben op bedrijfsgezondheidszorg'

-Erismeermaatschappelijkesturingvandetechnologienodig.HetNa-
tionaal betalingscircuit wordt als voorbeeld genoemd' De Dienstenbond

FNV is een diskussie gestart over een mogelljke automatiseringsheffing'

-EenherzienvoorlichtingsbladvandeArbeidsinspektieoverhetwerken
met beeldschermen zou de status van P-blad moeten krijgen'

(Van Gelder , L979 en 1983; Industriebond FNV, 1980 en 1982; NVJ' 1980'

FNV, 1981; Dienstenbond FNV, 1982; FNV, 1983; Van Amersfoort' 1983;

VKBV, 1981 en 1983; ABVA-KÀBO, l-983) '

Ír-LL^-À-L6róiÀ in énidè endcre landen

Hetvakbondsbeleidinanderelandenisingrotelijnenenkwathema's
hetzelfde als in Nederland blijkens beleidsstukken van de belangrijkste

centrales en bonden in Engeland, de BRD, België, oostenrijk, Zweden,

Noorwegen, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland en Canada' In

de BRD, Engeland en Skandinavië voeren de bonden al langer een meer ge-

richt,uitgebreiderenbetermetonderzoekonderbouwdtechnologiebeleid
dan de Nederlandse vakbeweging. onderhandelingen over nieuwe technolo-

gieën komen in die landen veel vaker voor' Hieronder volgen enkele pun-

ten in aanvull-Íng op de thema's van de Nederlandse vakbeweging' voor de

door buitenlandse vakbonden gewenste ergonomische normen raadplege men

Ericsson, (1983b).

DeÍnternationalebondvanwerknemersindekorunercië].edienstensektor
(FIET) en de Engel'se bond ASTMS pleiten voor regelmatig oogonderzoek

d.oor een onafhankelijke oogarts'

De Duitse vakberreging hanteert een ruimere norm voor röntgenstrafing (op

5 cm: 5 usv/h) dan de Nederlandse (2,6 vsv/h) ' De Canadese bond van over-

heidspersoneelinontarioheeftdemeestemoeitemetmogelijkstralings-



-179-

gevaar. De bond stert de gangbare norm ter diskussie, alsook de meet-
methoden, de effekten van een lage dosis op lange termijn en de kumula-
tieve effekten van verschilLende soorten straling (zie 3.2.).
Een beperking van de beerdschermtijd tot de herft van de arbeidsdag
wordt ook nagestreefd door de Amerikaanse vereniging'9 to 5, National
Association of office workers" een vrouwenbeweging met plaatselijke
afderingen die is voortgekomen uit het working women Education Fund
(creveland, ohio). Deze organisatie heeft een klachtentelefoon beerd-
schermwerk. rn een i-nterview maakte men melding van 3032 klachten in de
laatste acht weken (Schatz, 1993).
All-e bonden pleiten voor om-. her- en bijscholing om automatiserings-
funkties te kunnen vervulren. Maar daarnaast wordt in een aantal landen
bekremtoond, dat kaderleden van vakbonden en leden van ondernemingsraden
scholing moeten krijgen om hen in staat te sterlen over technologie te
onderhandelen. De vakbeweging dient daarbij betrokken te zijn en over-
heid en werkgevers dienen de kosten te dragen. onder andere in de BRD,

Skandinavië en ltalië is met deze scholing een begin gemaakt.
De bond Handel en Kantoor in Noorwegen pleit evenals de Dienstenbond FNV

voor een automatiseringsheffing.
De zweedse bond van werknemers in het verzekeringsbedrijf (FF) en de
Belgische vakbonden wiIIen een vetorecht over de ínvoering van elektro-
nische gegevensverwerking a1s geen overeensternming over de voorwaarden
wordt bereikt tussen werknemers en ondernemers.
De Arbeitskanmer van saarland stelt op basis van skandinavische proce-
dures een uitgebreide regering voor waarin de ondernemingsleiding de
verantrroordelijkheid houdt voor plannen om informatietechnologie en
beerdschermen in te voeren en de ondernemingsraad in elke fase wensen
kenbaar kan maken en een vetorecht heeft. onderscheiden hrorden de vo1-
gende fasen: vooronderzoek, globale pranning, gedetailleerde pranning,
testfase, invoering. Het vetorecht is gebond.en aan een aantar voorwaar-
den waaronder rekening houden met het ekonomisch belang van de onderne-
ming en schriftelijke argumentatie. rn geval van blijvende onenigheid is
er een arbitrageprocedure (Kubicek e.a., 198j.).
De i-nternationale bond van metaalbewerkers (ïMB Geneve) stelt dat de
tijdr^'inst als resultaat van automatisering en de toegenomen produktivi-
teit eerlijk verdeeld moeten worden. De Engelse en Franse bonden reggen
wat dat betreft een direkte relatie tussen nieuwe technologie en arbeids-
tijdverkorting (per week, vakantie, edukatief verlof).
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om relatieve foondafing (funktiegroepverlagi.ng) als gevotg van funktie-

uitholting door nieuwe technologie tegen te gaan, stellen enkefe vakbon-

den in de BRD de bestaande uitgangspunten van funktiewaarderingssystemen

ter diskussie. De I.G. Metalt is van mening dat afle kapaciteiten en

vaardigheden van de mensen in het systeem gewaardeerd en betaald moeten

wordenennietalfeendevooreenbepaaldearbeidspfaatsvereistedeel-
kwalifikaties (Köchling, 1980).

Terloops wordt in een aantal beleidsstukken de vraag opgev/orpen of er

ooknietdiskussieszoudenmoetenkomenoverwe].ke-maatschappelijk
zinvol-l-e - produkten er met de nieuwe technologie gemaakt zouden moeten

worden. In de praktijk bestaat er a1 enige uitwerkíng van deze vraag'

waar werknemers in hun eigen plannen voor het behoud van werkgelegenheid

in hun bedrijf rekenj-ng houden met vraagstukken op het gebied van milieu'

energie, vrede en 'derde wereld'.

Een apart beleidspunt is soms het thuiswerk met beeldschermen' waarvan

een toename te verwachten is. De Zweedse bond van overheidspersoneel

(ST) verzet zich sterk tegen het brengen van kantoorwerk uit de kantoren

naar d.e huiskamer. De I.G. Metall wil een verbod op thuiswerk met beeld-

schermen.

Eenaantalbondenrealiseertzichdaterbehalvenadelen(arbeidsvoor-
waard.en,arbeidsomstandigheden)ookvoorde].enaanthuiswerkzittenvoor
ouderen,gedeeltelijkarbeidsongeschiktenenmensen'diedezorghebben
voor kleine kinderen. Daarom bepleiten bijvoorbeeld de Engelse bonden

behalveeenbeperkingvanhetthuisi.,erkookwettelijkemaatregelenom
thuiswerkers te beschermen. In Engeland bestaat al een \,,etsontwerP, maar

de huidige regering voelt daar weinigT voor'

Het vrouhrenkommitee van het Internationaal verbond van vrije vakvereni-

gingen eist overleg en overeenstemming met de vakbonden voordat er ter-

minals vcor thuiswerk worden geplaatst. Het koÍÍunitee bepleit bovenilien

overheidsmaatregelen om te bevorderen dat vrouwen in gelijke mate aIs

mannen doorstromen naar automatiseringsfunkties (International confede-

ration of Free Trade Unions, 1983).

EnkelevakcentrafeszoalsdezweedseTCoendeoostenrijkseÖGBwijzen
opdeterealiserensamenhangtusseneengoedtechnologiebeleideneen
goedonderwijsbeleid.Technologiemoetinhetonderwijswordenopgenomen
en geplaatst worden in een breed sociaal-politiek perspektief'

MetnameindeBRD,EngelandenSkandinaviëdoendevakbondennetalsin
Nederlandeenberoepopdeoverheidenoponderzoeksinstellingenommet



"In het buitenland bestaat
meer ervaring met het
onderhandelen over nieuwe

technologie,, .

Uit: BIFU. Microtechnology.
London.

A prograrDme for action.



_181_

hen samen te werken aan de invoering van ekonomisch èn sociaaf verant-
woorde technol0gie- rn skandinavië zijn zurke samenwerkÍngsprojekten
(DEMOS en uroprA) van start gegaan om voorbeelden van ook sociaal verant-

woorde technol0qrie en arbei-dsorganisatie te ontwikkelen (viklund, 1982).
rn 1981 besl.ten de verschillende nationale bonden in het grafisch be-
drijf samen om de rlo te verzoeken onderzoek te entameren naar het werken
met beeldschermen- ïn skandinaviè roopt onderzoek naar gebruikersparti-
cipatie evenafs in de BRD in het kader van het onderzoeksprogramma van
de overheid rHumanisierung des Arbeitslebens,, waarbij vakbonden betrok-
ken zijn.

5.6. Konklusies

De meeste overheden zijn terughoudend bij het uitvaardigen van richt-
lijnen ten aanzien van het werken met beeldschermen. waar richtlijnen
worden uitgegeven, zowel in overheidspublikaties ars in CAo,s en onder-
nemi-ngsovereenkomsten, zÍjn richtlijnen en aanbevelingen met betrekking
tot de apparatuur en de werkplek het verst uitgewerkt.
Daarin komen geen nieuwe of sterk afwijkende punten voor in vergeJ-ijking
met de tabel in hoofdstuk 3. Ten aanzien van taken, arbeidsorganÍsatie
en invoeringsprocedures bestaan slechts algemene uitgangspunten. Een
ekonomisch èn sociaar- verantwoord technol0gieber.eid van overheid, be-
drijfstakken en ondernemingen komt moeizaam of nog n.iet van de grond.
Met uitzondering van het grafisch- en uitgeverijbedrijf staat in Neder-
land in vergelijking met de BRD, Engeland en skandinavië het onderhan-
delen over de invoering van nieuwe technol.gie en beeldschermen nog in
de kinderschoenen' Toch zullen mede in dat soort onderhandelingen de nog
algemene uitgangspunten en doelsterlingen van overheid, werkgevers- en
werknemersorganisaties gekonkretiseerd. kunnen worden.

EnkeLe overblijvende vragen:
- rn hoeverre worden in Nederland aanbevelingen en richtlijnen van de

overheid, fabrikanten, gebruikersondernemingen en vakbonden en afspra_
ken in kollektieve kontrakten ten aanzien van beeldschermvrerk in prak-
tijk gebracht?

- van welke faktoren is het ar- dan niet toepassen en ui-tvoeren van aan-
bevelingen, richtlijnen en afspraken afhankelijk?
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6. KONKLUSIES EN DISKUSSIE

Aandevoorstudielagendevolgendevragentengrondslag"
1 welke zijn de verschillende toepassingsgebieden van beeldschermen?

Víe1ke schatting kan gemaakt worden van de omvang daarvan en van de te

verwachten ontwikkeling?

2!{elkeknefpuntenzijnerindeverschillendetoepassingsgebieden,zo-
a1s die door de betrokken instanties (werkgevers' werknemers) worden

ervaren?

3 víelke basisgegevens van de beeldschermwerkers (bijvoorbeeld leeftiids-

verdeling) kunnen worden verstrekt?

4 werke konklusies kunnen op basis van een kritische anaryse van de thans

beschikbare publikaties worden getrokken over schadelijke effekten en

klachten in de arbeidssituatie?

5 Wat kan op basis hiervan worden gekonkludeerd met betrekking tot de

noodzaak van verder onderzoek op dit terrein?

6llatvoorregelingenenvoorschriftenmetbetrekkingtotbeeldschermge-
bruik zijn momenteel in binnen- en buitenland in gebruik en wat zijn

de praktische ervaringen hiermee? Het gaat hierbij zowel om overheids-

voorschriften als afsPraken tussen hrerkgevers en werknemers (CAO-rege-

Iingen) alsmede om praktische regelingen zoals die binnen bedrijven en

instellingen worden toegePast'

rn dit hoofdstuk zijn de konklusies van de voorafgaande paragrafen nog

eens oP een rij gezet' Aan de orde komen een definitie van beeldscherm-

werk en een typologie van beeldschermtaken' omvang van beeldschermge-

bruik en toepassingsgebieden en kenmerken van beeldschermwerkers (6'1') '

Daarna volgen konklusies over de faktoren die mogelijk van invroed zijn

op gezondheid en welbevinden bij het werken met beeldschermen rc'2') '

vervolgens worden de bespreking van de klachten van beeldschernrwerkers

(6.3.) en bestaande regelingen ten aanzien van beeldscSsaÍN^rsal< (6'4')

samengevat. rn de laatste paragraaf is een poging ondernomen om op basis

van de deelkonklusies een integrale visie op het werken met beeld-

schermen te ontwikkelen (6'5')' In dit hoofdstuk wordt in globale termen

iluidelijk langs welke grote lijnen beleid en onderzoek zich zouden kun-

nen bewegen.omdat gekozen is voor een rapportage per thema vindt de

lezer per thema zowel een samenvatting van de bevindingen alsook enkele
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suggesties voor onderzoek en beleid.
volgende paragrafen verwijzen naar de

De cijfers tussen haakjes in de

voorafgaande paragrafen.

6.1. Beeldschermwerk

Met beeldschermen bedoelen we in dit rappoït beeldschermen die onderdeel
zijn van een kathodestraalbuis. Beeldschermwerk is een aktiviteit, waar-
bij het beeldschermapparaat een belangrijk arbeidsmiddel is. Een derge-
lijke ruime definitie is voorarsnog nodig omdat het beeldscherm arbeids-
middel- kan zijn in zeer uiteenlopende funkties als typiste, prograrnmeur,

bewaker, fotozetter, verzekeringsdeskundige, procesbestuurder-/ bewaker,
enz. (2-1.). fn deze hoeveelheid beeldschermtaken is enige ordening ge-
bracht door een typologie, waarin enerzijds de verwerking van gegevens

en tekst zijn onderscheiden en anderzijds de komplexiteit van de taak
(invoer/uitvoer, bewerking en ontwikkeling). Gedeeltelijk paraller daar-

mee lopen taakkenmerken als:
- het algemeen vereiste kwalifikatieniveau;
- het overwegend weI of niet in dialoog met de machine werken;

- het overwegend werken met het scherm en/of het toetsenbord en/of het
koncept/dokument;

- de tijd, die op de beeldschermpost wordt doorgebracht.
Op basis hiervan zijn zes typen beeldschermwerk onderscheiden:

- invoer,/uitvoer tekst (typi,stes, sekretaresses);
- invoer/uitvoer gegevens (datatypiste) ;

- bewerking tekst (fotozetter);

- bewerking gegevens (administratief werk, procesbewaking) ;

- ontwikkeling tekst (redaktiewerk);

- ontwikkeling gegevens (programmeren, onthTerpen) (2.2.) .

Beeldschermen coen hun intrede in alLe typen bedrijven en instellingen
(2.3.). Het geschatte aantal (te verwachten) beeldschermen in Nederland
kan worden gestel-d op ongeveer 100.000 in 1980 en 5oo.ooo tot 700.000 in
l-99o. Aan het eind van dit decennium zal het beeldscherm voor de helft
van het aantal kantoorfunkties een belangrijk hulpmiddel zijn. ïn de

industrie zar het aantal beeldschermen behalve op kantoren toenemen voor
ontwerptaken en voor het sturen van geautomatiseerde produktieprocessen.
Bij deze schattingen is geen rekening gehouden met een mogelijke
uitbreiding van het aantal huisterminats a1s vervolg op het digitalise-
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ren van telefooncentrafes en het in werking treden van een nationaal

betalingscircuit (2.4.). Gegevens over werknemers, die met beeldschermen

werken leveren het volgende beeld op. Tussen aangeboden en vereiste kwa-

lifikaties bestaan diskrepanties. sommígen hebben een hogere kwal-ifika-

tie dan vereist is, anderen een lagere. Over het beloningsniveau bestaat

onduidelijkheid. zowel relatief betere als gelijke beloning ten opzichte

van direkte kollega's worden gerapporteerd. Vrou$'en zijn sterk overver-

tegenwoordigd in de weinig kwalifikatie eisende taaktypen en zeer sterk

ondervertegenwoordigd in bewerkings- en ontwikkelingstaken. van aIle

beeldschermwerkers is 603 tot 7Ot jonger dan 34 jaar (2'5')'

6-2. Faktoren die mogelijk van invloed zijn op gezondheid

welbevinden

Straling
Beeldschermen zijn ont\4lorpen om zichtbaar licht te produceren. Tijdens

dat proces word.en ook kleine hoeveelheden van andere typen elektromagne-

tische straling oPgewekt, in het bijzonder röntgenstraling en radiogol-

ven. Ten aanzien van blootstelling aan röntgenstraling bestaan inter-

nationaaf gangbare normen over aanvaardbare doses, die gebaseerd zijn op

bestaande kennis over biologische effekten op korte en lange termijn en

dierekeninghoudenmetkumulatieveeffektenvannatuurlijkeenkunstma-
tige stralingsbronnen. Er is veel onderzoek door meerdere instellingen

in verschillende landen gedaan naar de stralingsafgifte door beeld-

schermen. A1 het onderzoek wijst in de richtj-ng dat van stralingsgevaar

geensprakeis.Voorhetgehelegebiedvanelektromagnetischestraling
kan worden vastgesteld dat de van beeldschermapparatuur afkomstige bloot-

stellingenonderdegangbareaanvaardbaredosesvallen.Slechtsvoorhet
zachte röntgengebied moest daarbij de kanttekening worden gemaakt ilat

een voor niet-specialisten leesbare konsistente uiteenzetting van moge-

lijke risico,s, van verrichte metingen en gehanteerde normen in de gang-

bare beeldschermliteratuur node wordt gemist. Er bestaan geen gegevens

op grond. waarvan routine-stralingsonderzoek oP de werkptek geadviseerd

zoumoetenworden.Uiteraardishetwelnodignieuwemodellenbeeld-
schermen te testen om te verzekeren dat aan normen betreffende de pro-

duktveiligheid wordt voldaan. waar zeer veel beetdschermen ruimschoots

voldoenaandeeisen,gesteldaandemaximalehoeveetheidstralingin
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het röntgengebied, zou een verdere verlaging van de maximaar_ toelaatbare
intensitej-t voor dit soort apparatuur kunnen word.en nagestreefd (3.2.).

Geluid en ultraqeluid
Beeldschermen produceren geluid: het geruis van de ventilator, het ge-
zoem van de 'disc drive" de gangbare geluiden van het elektrische type-
machinegedeer-te. De gemeten lawaainiveaus liggen onder algemeen erkend.e
niveaus van chronische gehoorbeschadiging. Een maat van aanvaardbaarheid
zal daarom de hinder moeten zijn. Dit subjektief kriterium kan worden
geobjektiveerd door de eis dat men zonder stemverheffing op een afstand
van 2 meter met elkaar moet kunnen praten. cestreefd dient te word.en
naar een geluidsniveau op de arbeidsplaats van 45 dB(A) maxÍmaa,. Er kan
ook nog een hinderlijke hoge pieptoon zijn in de buurt van 15000 Hz, of
soms tot ca. 30000 Hz., veroorzaakt door het syteem rraarmee het beeld
!íordt afgetast. omdat het technisch goed mogelijk is deze pieptoon te
elimineren zou daarom voor ultrageluid de norm gesteld kunnen worden op
'onhoorbaarr voor 2O-jarigen, iets wat rur^rweg overeenkomt met 25 dB(A).
rn de praktijk rijken de niveaus bij beeldschermen niet zelden hoger te
liggen (3.3-), doch nooit zo hoog dat van gehoorbeschadiging sprake kan
zí)n.

Binnenklimaat

Temperatuur, vochtigheid, tocht en luchtverontreiniging (stof, ionen,
dampen, mikro-organismen, geuren) worden niet specifiek bepaald door de
beeldschermapparatuur. De tot nu toe aangedragen onderzoeksresultaten
rechtvaardigen geen andere aandacht voor het binnenkfimaat dan in gang-
bare normen wordt geëist. !{e1 mag, in verband met rnogelijke beinvloeding
van de temperatuur, door de víarmte-afgifte van oudere typen beeldscherm-
apparaten en de daarmee geassocieerde andere automatiseringsapparatuur,
extra aandacht voor het goede binnenklimaat word.en verwacht (3.4.).

Inrichting van de werkplek

Ten aanzien van de inrichting van de werkplek
aanbevelingen van th/aalf auteurs of landen of
vergeleken op de volgende punten:

zijn in hoofdstuk 3 de

organisaties met elkaar
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Beeldschermapparaat:afmetingen,hoogteeninstelbaarheid'kiikafstand'
kanteli.ng, kleuromgeving inklusief rand om scherm' symboolluminantie'

schermluminantie, kontrast op scherm' kontrast scherm t'o'v' omgeving'

Inhoudscherm:format(d.i.indelinginformatieophetscherm),letter-
groottte' symboolvorm, matrixgrootte' regelafstand' letterafstand (spa-

ties), 'refresh rater.

!{eubilering: Tafels: afmetingen' instelbaarheid hoogte toetsenbord'

schrijf/1eesb1ad, instelbaarheid plaats beeldscherm' kijkhoek naar

scherm, beenruimte, polssteun, voetensteun' Stoel: zittinghoogte' rug-

leuning, poten van de stoel, afstand zitting/toetsenbord'

werkruimte: vensters (daglichtwering, zonwering) ' verlichtingsarmaturen'

algemeenenlokaafverlichtingsniveau'onbruikbarezones(biivenster)'
kleuren wanden, vloer en Plafond'

Toetsenbord: afmetingen (opp' dikte) ' hellingshoek t'o'v ' bureaublad'

kleur toetsen, spiegeling toetsmateriaal-' afmeting toets' aanslagdruk'

aanslagtijdstip, indeling toetsen'

Koncept: koncepthouder, positie' hoek' afmetingen' materiaal' papier-

g1ans.

Algemeen: ooghoogte t'oJ/ ' de vloer' lichaamshouding' armen en elleboog-

hoek, benen, knieruimte, hoofd-romp'

Beschouwen we afle maten zoals die in de grote tabel zijn weergegeven

kritischtenopzichtevanelkaardankanal'sglobalekonklusiegetrokken
worden dat er een redelijke mate van overeensteBming bestaat tussen de

aanbevelingen en opvattingen zoals die door de meeste auteurs gegeven

worden. per auteur moet \4re1 het onderling verband tussen de aanbeveling-

eninhetoogwordengehouden"Enkelemarkanteuitzonderingenzijnin
3.5.1. en 3.5.2. behandeld (kijkafstand' tafelhoogte' verlichtingsniveau

en lichaamshouding) - Een verschil in uitgangspunten is nog' dat sommige

aanbevelingen voor maten zijn gebaseerd op menselijke lengrtematen en

andere op de menselijke houding' wij konkluderen dat vooralsnog de

,Concept BEA-Iijst 1983' (te publiceren in 1984) van de Nederlandse Ver-

eniging voor Ergonomie een goed uitgangspunt liikt voor de beoordeling

van de inrichting van de werkplek' rn hoeverre voldoen nu in feite de

werkplekkenaandeaanbevelingen?Ineenaantalbuitenlandsepublikaties
wordtbeschrevenhoeerindepraktijkzeervaakwordtgezondigdtegen
ergonomische regels voor de werkplekinrichting en ook dat veel beeld-

schermtypen in ergonomisch opzicht verre van ideaal zijn' voor Nederland

zijn geen vergelijkbare gegevens bekend' maar mededelingen van veld-
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werkers bevestigen deze indrukken ook voor ons land (3.5.3.). AIle au_
teurs zijn van mening dat een slechte inrichting van d.e werkplek het
optreden van gezondheidsklachten kan bevorderen (bewegingsapparaat,
ogen, hoofdpijn).
omdat een gefixeerde houding een belangrijke belastende faktor is ver-
dient het aanbeveling de werkplek bovendien zo in te richten dat regel_
matig een andere r-ichaamshouding aangenomen kan worden. Bij deze ver-
onderstellingen dienen nog de volgende kanttekeningen gemaakt te worden.
Het lijkt niet zinvol om alre aanbevelingen van toepassing te verkraren
op a1le beeldschermtaken. Tussen typen beeldschermtaken is er bijvoor-
beeld verschil in visuele belasting en de tijd die men op de beeldscherm-
post doorbrengt en de gewenste bewegingsruimte in verband met neven_
taken' Afhankelijk van die verschillen kunnen de aanbevelingen meer of
minder strikt worden opgevat. Bovendien bevat de mogelijkheid van aan-
passing aan de behoeften van de werknemer voorkeur boven algemene regels.
rn het bijzonder oudere werknemers verdienen in dit verband aandacht
vanwege de met de leeftijd toenemend.e achteruitgang van de ogen.
Algemene regels kunnen wel het uitgangspunt zijn. Er zou een dynamisch
model ontwikkeld moeten worden waaruit is op te maken bij welke typen
beeldschermwerk werke aspekten van de werkplek van cruciaal belang zijn
en wer'ke minder. Daarbij dient de samenhang tussen aspekten van de werk-
plek in het oog te worden gehouden. visuele faktoren en houdingsfaktoren
blijken bijvoorbeeld nauw samen te hangen. Men kan ergonomische proble-
men van het meubirair niet oplossen zonder in reratie daarmee het beer.d_
scherm en de verlichting te optimaliseren.
Een andere opmerking is dat de instelbaarheid van het beerdscherm, toet_
senbord en meubilair nog geen garantie is voor een juist gebruik ervan.
De instelbaarhei-d van onderd.eren van het meubirair zou zo eenduidig die-
nen te zijn dat het gebruik van een uitvoerige handleiding overbodig is.
rn de praktijk is dit vaak niet het gevar en/of zijn werknemers onvor--
doende doordrongen van het belang van een juiste instelling. Dan kan
voorlichting en begeleiding wenserijk zijn. Deze voorrichting hoeft niet,
zoals nu vaak het geval is, het karakter te hebben van een opsonming van
aanbevelingen ten aanzien van alle aspekten van de werkplekinrichting.
Dat leidt af van de aspekten $raaraan de individuere werknemer zeff wat
kan doen' Eigenschappen van apparatuur en meubilair moeten ar beoordeeld
worden wanneer ze gekocht worden. Het is echter moeilijk voor fabrikan-
ten, verkopers en gebruikers om een vergelijking van beeldschermen te
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maken omdat er geen gestandaardiseerde en in de handef toegepaste tech-

níeken zijn om beeldschermeigenschappen te meten en te evalueren' Het

verdientaanbevelingomzulketechniekenteontwikkelenenommeetre-
sultatenbijwijzevanroutineterbeschikkingtestellenvanimporteurs,
verkopers en gebruikers.

Mens-machine interaktie

Onvoldoende aanpassing van de machine-eigenschappen aan eigenschappen

vandemensgeeftproblemenindekommunikatietussenmensencomputer.
Deze kunnen, behalve tot vertragingen en fouten in de taakuitvoering'

tot psychische spanningen bij de gebruiker leiden' Tot nu toe bestaat er

vrijwel geen gedokumenteerd onderzoek naar dit soort effekten op het

wefbevinden van de gebruiker. weI zijn er recent' ook in het Nederlandse

taalgebied,uitvoerigerichtlijnenverschenenvoordemens*machineinter-
aktie. Daaruit wordt duidelijk, dat de programmatuur in vergaande mate

deinhoudvanbeeldschermtakenbepaalt.Verbeteringvandefunktie-inhoud
(werkstrukturering) is dan ook ondermeer mogelijk door verandering van

de programmatuur. In plaats van de mens te beschouwen als een zwakke

schakel- in het automatiseringsproces, zal men de computer steeds meer

kunnen Iaten funktioneren als een komfortabel en krachtig \^'erktuig dat

ten volle door de gebruiker kan worden beheerst en benut (3'6')'

Funktie-inhoud
De inhoud van de beeldschermtaak kan teiden tot hoge belasting en onte-

vredenheid met het $rerk. Een in verhouding tot de aangeboden kwalifika-

ties en kapaciteit van het biologisch organisme te grote psychische be-

Iastingkantotspanningleiden.Belasting,ontevredenheidenspanning
kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid en het welbevinden'

Bij beeldschermwerk kan spanning aIs gevolg van overbelasting ontstaan

door een hoog of gedwongen arbeidstempo, te weinig rnatuurlijker of for-

mele pauzes, te hoge produktienormen, het verwerken van onbegrijpelijke

cijfersoftekst,langdurigehogekoncentratie(invoerenbewerking)en
door werk \.raarvoor kwalifikaties vereÍst zijn die men niet heeft (be-

werking en ontwikkeling).
Spanning a1s gevolg van onderbelasting kan voorkomen bij bijvoorbeeld

bewakings- en kontrolehlerk als men gedurende langere perioden niet in

aktie hoeft te komen. Vervolgens kan spanning ontstaan wanneer de kwali-
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fikatievereisten ver beneden het niveau van de aangeboden kwalifikaties
liggen (invoer en bewerking). Tenslotte kunnen drukfaktoren in de so_
ciale verhoudingen bestaan: te weinig kontakt door plaatsgebondenheid,
indiv'due'e prestatiekontrole (invoerwerk), te geringe zeggenschap over
het eigen werk en over de automatisering daarvan (invoer en bewerking).
De ont$/ikkeling van kwalifikatie-eisen bij beeldschermwerk komt overeen
met de ontwikkeling van arbeidstaken in het algemeen: er is sprake van
een zekere polarisatie. Een kleiner aantal funkties wordt ruimer en rij-
ker (regradatie) en voor een groter aantal funkties geldt dat er minder
een beroep op de kapaciteiten en vaardigheden van mensen wordt gedaan
(degradatie) - porarisatie doet zich zower voor tussen de taaktypen in-
voer/uitvoer, bewerking en ontwikkeling, ars binnen deze kategorieën.
Degradatie komt vooral voor bij tekst en gegevensbewerking, regradatie
bij een deer van qegrevensbewerking en gegevensontwikkering. Met name in
de kategorieën tekst- en gegevensbewerking is er een tendens naar ,murti
skillr funkties en grotere zelfstandigheid, wat echter niet hetzer,fde is
als autonomie.

De meeste auteurs wijzen erop, dat bij invoering van beeldschermen over
het algemeen meer aandacht h,ordt geschonken aan de apparatuur dan aan de
mensen, die ermee moeten r^rerken.

De vereiste kwalifikaties zijn niet een noodzakelijk gevolg van de tech-
nol0gische ontwikkeling, maar hangen samen met keuzen, die gemaakt wor-
den ten aanzien van apparatuur, prograrnmatuur, samenvoeging van taken
tot funkties, arbeidsorganisatie en automatiseringsbeleid (ontwerp-,
besluitvormings- en invoeringsproces).
Er van uitgaande, datrarmer funkties met veel belastende faktoren niet
inherent samenhangen met de beeldschermtechnologie kan onderzoek naar
het ontwerp en besluitvormingsproces bij automatisering inzicht verschaf-
fen in de mechanismen die van invroed zijn op het tot stand komen van
deze funkties. Dergelijke inzichten kunnen aangrijpingspunten zijn voor
veranderingen met a.rs doer meer preventief te werk gaan bij het vorm en
inhoud geven aan arbeidsplaatsen (3.7.).

Arbeidsvoorwaarden

Werk- en rusttiiden
Door de grote hoèveerheid te verwerken informatie, de gevraagde koncen-
tratie, het verminderen van duur en aantal van rnatuurlijke, pauzes en
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het soms langdurig kijken naar het scherm stelt zich de vraag of werk en

rusttijden van beeldschermwerk moeten worden aangepast' Er is weinig

onderzoekgedaannaardeeffektenvanverschillendepauzeregelingen.
Desalniettemin doen vele auteurs uitspraken over werk- en rusttijden

zich baserend op het gegeven dat beeldschermwerk intensief werk kan zijn

en op algemeen aanvaarde kennis over gunstige effekten van meerdere korte

Pauzesvooral].esoortenintensiefhlerk.Indeaanbeve].ingengeeftmen
prioriteit aan meerdere informele' door de werknemer zelf te bepalen

pauzes. Nadelen daarvan kunnen zijn dat beeldschermwerkers geen of wei-

nig pauzes nemen als er prestatienormen bestaan of a1s er een klaar-naar-

-huis_systeem is. AIs iedereen op zijn eigen tijd pauze neemt zijn boven-

dien de mogelijkheden voor sociaal kontakt beperkt' Bij rigide ontworpen

funktiesenwerkplekkenmethogeproduktienormenwaarbijdeproduktivi-
teit van moment tot moment gekontroleerd kan worden is flexibiliteit

moeilijk. Dan zÍjn vaste pauzes de enige mogelijkheid om rond te lopen

en vermoeide ogen te laten rusten. De aanbevelingen lopen uiteen van 10

minuten pauze na een uur beeldschermwerk tot 15 minuten na t\'/ee uur'

Dergelijke werk- en rusttijden zijn als afspraak oPgenomen in een aantal

kollektieve arbeidsovereenkomsten. sornmigè onderzoekers bevelen aan om

niet langer dan de helft van de werkdag achter het beeldscherm te zitten'

Deze aanbevelingen zijn ons inziens vooral van belang voor intensief

bee]-dschermwerk.Voorfunktieswaarinbeelilschermwerkwordtafgewisseld
met andere taken zijn aangepaste pauzeregelingen minder van belang' wat

van deze aanbevelingen en afspraken in de praktijk terecht komt is niet

systematisch onderzocht' Een inventarisatie bij de bedrijfsgeneeskundigen

in het bank- en verzekeringsbedrijf leert dat er in die sektoren in een

aantal ondernemi-ngen gelegenheid voor meerdere pauzes wordt gegeven' Een

maximum tijcl per dag voor beeldschernrwerk v/ordt niet gehanteerd' Een

enkere onderneming streeft bewust naar gemengde beerdscherm- en niet-

beeldschermfunkties. onze indruk is dat het management mogelijke proble-

men bij langdurig intensief beeldschermwerk soms probeert te voorkomen

door mensen dit werk in ileeltijd te laten doen' Een aantal auteurs sig-

naleert een mogelijke toename van het werken in ploegendienst' wat

samenhangt met een intensievere benutting van de dure apparatuur' De

potentië1e problemen die met het werken in ploegen samenhangen lijken

voor beeldschernwerkers niet anders dan voor mensen die ander werk doen'

ook ten aanzien van deze problematiek bestaan weer een aantal

methodologische onderzoeksproblemen' Tijdeliike achteruitgang van de
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oogfunkties is het gevoLg van zowel slechte inrichting van de werkplek
aIs van i,ntensieve en langdurige visuele befasting, welke laatste weer
samenhangt met de funktie-inhoud. over de interaktie tussen deze groepen
faktoren zijn geen onderzoeksresultaten bekend (3.9.1. en 4.8.1.).

Prestatiekontrole
Het gebruik van beerdschermen of beter gezegd informatietechnorogie maakt
een permanente kontrole van fouten en prestaties mogelijk. Deze presta-
tiegegevens kunnen eventueel in een personeersinformatiesysteem word.en

opgeslagen. Daarnaast kunnen nog eens videokamera,s ín werkruimten wor-
den geinstalleerd. Hoewel het aantal kontroles gering kan zijn, kan de

theoretische mogelijkheid van kontrole a1 spanning veroorzaken. EnkeLe
overheidskonunissies en de vakbonden bepleiten een beperking van d.eze

kontrolemogelijkheden en een reglementering van inhoud en gebruik van
personeelsinformatiesystemen. (3.8.2. en 4.9.3.).

BeLoning

Door de doorzettende polarisatie van funkties bij de invoering van beeld-
schermen kunnen de gevolgen voor de inschaling in funktieklassen ver-
schillend zijn. De toegenomen meetbaarheid van individuere prestati_es
vergemakkelijkt de (her)invoering van systemen van prestatiebeloning.
Zowel prestatiebeloning a1s (de vrees voor) funktiegroepverlaging kunnen
spanning veroorzaken. over de werkelijke ontwikkeringen op het vlak van
de beloning zijn vrijwel geen gegevens bekend. (3.g.3. en 4.8.2.).

Thuiswerk

Er is een uitbreiding te verlachten van thuiswerk met beeldschermtermi-
na1s, die aI dan niet zijn aangesloten op elektronische kommunikatienet-
werken. Een srettelijke bescherming van thuiswerk in het algemeen en beel_d-
schermwerk in het bijzonder zou de kontrore van arbej_dsvoorwaarden en
arbeidsomstandigheden kunnen vergemakkelijken (3.8.4. ) .

Automati seringsproces /gebruikersparti cipati e

Als één van de oorzaken voor het (gedeeltelijk) mislukken van automati-
seringsprojekten en voor krachten van beeldschermwerkers wordt door meer-
dere onderzoekers genoemd het onvoldoende of niet participeren van werk-
nemers in het ontwerp-, besluitvormings- en invoeringsproces. De wette-
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lijkgeregeldeparticipatieindebesluitvormingkorntindepraktijk
slecht uit de verf. Vlerknemersvertegenwoordigers worden vaaJ< pas in een

laat stadium geÍnformeerd over voorgenomen automatisering of kunnen zich

niet snel genoeg bijscholen om een aan het management getijkwaardige

onderhandelingspositie te verkrijgen. Daaraan vooraf gaat nogal eens een

strijdoverdevraagofersprakeisvaneenreorganisatieen/ofzaken
waarbij gezondheid en weLbevinden in het geding zijn en dus over de vraag

ofdewetopdeondernemingsradenen/ofdeArbeidsomstandighedenwetvan
toepassing zijn. Experimenten met participatie in het ontwerpproces zijn

er nog weinig. ze blijken kosten- en arbeidsintensief' maar de voorstan-

ders ervan betogen dat hiermee de doorgaans hogere aanpassingskosten in

de uitvoeringsfase sterk kunnen worden teruggedrongen' waar Participatie

van werknemers alleen in de invoeringsfase voorkomt is die vooral gericht

op het doen aksepteren van de nieuwe technologie en het overwinnen van

weerstandtegenverandering.overdeopleidingenbege}eidingvanbeeld-
schermwerkersindeinvoeringsfasebestaangeensystematischverzamelde
gegevens. Op grond van case-studies en advieservaring bestaat echter de

indruk dat deze nogal wat te wensen overlaten. Het verdient aanbeveling

om de opleidings- en begeleidingssituatie nader ín kaart te brengen'

Wetenschappelijk begeleide projekten met participatie van Ííerknemers in

het ontwerp-, besluitvormings- en invoeringsproces' gericht op doelmatige

automatiseringenpreventietenaanzienvangezondheídenwelbevinden,
kunnen een voorbeeldwerking hebben voor andere ondernemingen (3'7'2' en

4.8. s. ) .

e-3. Gesignaleerde klachten en probLemen bij beeldschermperkers

Oogklachten

Er zijn gÍeen duidelijke aanwijzingen dat a1s gevolg van beeldschermwerk

oogeigenschappen chronisch achteruitgaan , bijvoorbeeld verlies van ge-

zichtsscherpteofhetoptredenvanstaar.Tochvaltteovervegenomperio-
diek de oogeigenschappen (met name de visus) van beeldschermwerkers

endievananderewerkersmetalofnietinspannendevisueletakente
kontrolerenomzodoendemeerinzichtteverkrijgenineventuelelange-
termijn effekten.
Welzijnerveelliteratuurvermeldingenoveroogvermoeidheidsklachten
die opkomen en verdwijnen in relatie tot een visueel inspannende taak'
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sinds enkele tientallen jaren is er ook naar gestreefd om oogvermoeidheid
te meten op andere wijze dan de 'klinische brik' of door ondervraging
van de betrokkene. voorbeelden zijn het meten van prestatievermindering
bij een visuele taak (werktempo, aantal fouten); psychofysische maten
(bijv. kontrastdrempel, gezichtsscherpte, frikkerfusie) of maten die
ontleend zijn aan oogspierfunkties (bijv. oogbewegingsparameters, nabij-
heidspunt van akkommodatie of konvergentie, knipperfrekwentie, pupildia-
meter). Met geen van deze objektieve maten is tot nu toe iets gemeten
dat eenduidig korreleert met de subjektieve klachten. Met name de psycho-
fysische en prestatiematen hebben ook het bezwaar van mogerÍjk grote
beinvloeding door andere faktoren (het'je best doen') of door algemene
vermoeidheid- om deze red.enen zijn publikaties over objektieve oog\rer-
moeidheidsmaten niet verder in beschouwing genomen en blijft de volgende
bespreking van oogvermoeidheid in relatie tot beerdschermwerk beperkt
tot de subjektieve symptomen.

rn het algemeen kan worden gekonkludeerd dat oogvermoeidheidsklachten
een belangrijke plaats innemen in verhoudÍng tot de overige klachten van
beeldschermwerkers. ook duiden veel publikati.es er op dat oogrvermoeid-
heidskrachten meer voorkomen bij beeldschermwerk dan bij min of meer
vergelijkbaar andersoortÍg werk (in een deer der populati-es op kantoren
tot 1,5 keer zo veer), hoewel zij zeker niet exkrusief aan beerdscherm_
werk zijn gekoppeld. De klachten houden gedeelterijk verband met de vaak
gesignaleerde sub-optimale visuele omstandigheden op de werkplek. vooral
worden gesignaleerd: reflekties in het scherm en grote ruminantiever_
houdingen van scherm tot de rest van de omgeving. strenge oorzakelijke
relaties zijn echter zelden aangetoond. Als onderzoekers een vergelijk-
ing hebben gemaakt met een groep niet-beerdschermwerkers is vaak onvol_
doende gespecificeerd welke taken die had en r^7at de kwariteit was van
de inrichting van de werkprek. Daardoor is het noeilijk na te gaan waar-
door precies de verschillen in klachtenfrekwenties word.en veroorzaakt.
Naast de visuele omstandigheden speelt de taakstruktuur een ror: eenzij-
digheid en hoeveelheid van de visuele taak aan het beerdscherm lijken de
klachtenfrekwentie te kunnen vergroten. Een aantal onderzoeksresur.taten
maakt duidelijk dat de tÍjd die aan het beeldscherm wordt doorgebracht
een belangrijke faktor is voor de frekwentie van oogklachten. rn sommige
populaties verdubbelt het aantal klachten bij langdurig beeldschernrvrerk.
Het is echter problematisch om hieraan een advies te verbinden voor een
maximum tijd per dag aan het beeldscherm orndat het verband geJ-eidelijk



-]^94-

isenoverde:nogelijkinvloedvanvisueleomstandighed.enentaakstruk-
tuur geen gegevens zijn verstrekt' Dergelijke gegeven zijn des te meer

van belang omdat de aard van de klachten niet uniek j-s voor het gebruik

van beeldschermen. uit het huidige overzicht dringt zich de suggestie op

datdeklachtenaanzienlijkzullenverminderenalsergoedeaandacht
wordt geschonken aan de visueel-ergonomische aspekten en de taakstruktu-

releaspektenvanhetwerkenmetbeeldschermen(gemengdebeeldscherm-en
niet-beeldschermfunkties).Eenmaximumbeeldschermtijdperdagiseen
noodoplossingatsdezeaanbevelingennietofonvoldoendeinpraktijk
worden gebracht. ook de eerder genoemde pauzeregelingen kunnen bijdragen

aan het voorkomen van oogklachten' Verder wijzen verschill-ende onder-

zoekingen er op dat een onjuiste bril of het ten onrechte geen bril dra-

gen een medeoorzaak is van ooEvermoeidheidsklachten' vooral bij ouder-

domsverzienden. oogonderzoek in het kader van gezondheidskundige en ergo-

nomische begeleidlng is daarom belangrijk in verband met het moqelijk

aanbrengen of verbeteren van een brilkorrektie' maar niet a1s beroeps-

specifieke keuring. Ons is bekend dat op zijn mÍnst een aantal onderne-

mingen zo'n onderzoek uitvoeren bij indÍensttreding of bij de invoering

van beeldschermen. Het oogonderzoek dient te worden uitgevoerd in samen-

hang met andere vormen van ergonomische begeleiding' Met name is aandacht

nodig voor de werkafstand in relatie tot een bril voor ouderdomsverzien-

den.ErisnÍetgeblekendathetdragenvankontaktlenzenextraproblemen
voor beel-dschermwerkers geeft'

Over een aantal aspekten die van belang zijn in verband met ooqTvermoeid-

heidbestaatreedsinzicht.voorhetverdiepenenuitbreidenvandit
inzicht is verder onderzoek nodig. voor zover dit onderzoek experimenteel

vankarakteriskanmenenkelerelevantetaak-ofpersoonsfaktorenisole-
ren teneinde hun effekt na te gaan' Bij veldstudies naar het voorkomen

van klachten za1 het vaak niet nogelijk zijn om vergelijkingsgroepen

slechts op enkele van te voren vastgestelde aspekten te doen verschillen'

orntochzinvolleuitsprakentekunnendoenoversarnenhangentussentaak-
en persoonseigenschappen enerzijds en het optreden van klachten ander-

zijds, is het nodig om, met een beperkt aantal variabelen per werkplek'

een zo goed mogelijke beschrijving te geven van de faktoren die invloed

kunnen hebben op de klachten (4'2')'
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Geboorteafwijkingen en miskramen

Regelmatig zijn er klachtenmeldingen over geboorteafwijkingen en miskra-
men, die worden toegeschreven aan het werken met beeldschermen en wer. in
het bijzonder aan de door beeldschermen afgegeven röntgenstraling. De
ons bekende berichten uit binnen- en buitenland zijn zoveer mogelijk
nagetrokken- Daarnaast zÍjn cijfers bekend over de percentages geboorte-
afwijkingen en miskramen bij zwangere vrouwen in een witrekeurige popula-
tie. De meldingen van klusters van zhrangerschapsproblernen bij beeld_
schermwerk blijken gering in aantal en slecht gedokumenteerd te zijn,
noch gebaseerd op systematisch onderzoek. Hierdoor is niet gebleken dat
er een oorzakelijke retatie is tot het beeldschermwerk,
zwangerschapsproblemen doen zich, ook zonder beeldschermwerk, regelmatig
voor. De gerapporteerde klusters van geboorteafwijkingen en miskramen
kunnen daarom beschouwd worden als statistische 'uitschieters,, dat wiI
zeggen dat ze bij toeval optreden. oÍndat het verder iluidelijk is dat de
meestal a1s boosdoener aangemerkte röntgenstraling slechts in
verwaarloosbare intensiteit aanwezig is (3.2.) is er in feite geen enkel
konkreet aangrijpingspunt voor bezorgdheid (4.3.).

Huidirritaties
slechts enkele qrevallen van huidirrÍtaties bij beeldschermverkers zijn
gerapporteerd vanuit de skandinavische landen en Engeland. Bij een on_
derzoek van het NrosH in de verenigde staten worden procentueer. veel
huidirritaties gemeld, zowel bij beeldschermwerkers a1s bij niet-beeld_
schermwerkers- Er is aanleiding om huidirritaties als serieuze komponent
van het klachtenpatroon te beschouwen, maar er is weinig houvast om de
oorzaak direkt bij de beerdschermapparatuur te leggen. Eerder moet \,rorden
gedacht aan invloeden van het binnenklimaat, met name de vochtigheids-
graad' hlel lijkt het nuttig om in ruimten met veel beeldschermapparatuur
extra aandacht te besteden aan het binnenklimaat (4.4.).

Klachten over het be

Er is een aantal studies gedaan in verschillende landen naar klachten
over hoofdpijn, nekpijn, pijn in de rug of elders in het lichaam, ver_
moeidheid enz. soms zijn de klachten van beeldschermwerkers en niet-beeId-
schermwerkers vergeleken- soms is een vergelijking gemaakt van klachten
bij verschirrende typen beerdschermwerk. Beeldschermwerkers hebben de-
zelfde klachten als niet-beerdschermwerkers, maar de krachtenfrekwentie
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bijbeeldschermwerkersisinsomrnigeonderzoekspopulatiestottv'eekeer
zo hoog en in andere onderzoekspopulaties \^rerden hefemaal geen ver-

schillen gevonden. Opvallend is dat naar onze indruk het aantal

klachtendatgeme}dwordtbijdebedrijfsgezondheidsdienstenverbeneden
de uit onderzoek naar voren gekomen percentages ligt' De meèste studies

zi-jn verricht in bestaande kantoorsituaties, hetgeen problemen met zich

meebrengt ten aanzien van de interPretatie' Veelal was niet duidelijk in

hoeverre de kontrolegroepen en de beeldschermgroepen vergelijkbaar waren

kwa werksoort, leeftijd, inrichting van de werkplek en overige omstan-

digheden. Vrijwel altijd ontbreekt diepteonderzoek naar mogelijke korre-

laties tussen aangetroffen toestanden en klachten'

over de specifieke.oorzaken van de klachten kan daarom nog weinig qezegd

word.en. veelal worden oorzaken gezocht bij de inrichting van de werkplek

enbijeenzÍjdigenstatisch!"erk'Beeldschermwerkers'dieinteressant
afwisselendwerkhebbengevenminderklachtenopdanmensendieeengroot
deel van de dag monotoon beeldschermwerk doen' Een verband met

bepaalde lichaamshoudingen is niet duidelijk'

Maar weinig publikaties gaan in op de vraag of de klachten optreden in

verband met het werk en weer voorbijgaan na beëindiging van een werkdag

of dat zij een min of meer chronisch karakter hebben' rn een publikatie

waarinmedischeziekterapportenvanbeeldschernrwerkerszijnvergeleken
met die van een kontrolegroep werd geen verschil gevonden'

Erismeeronderzoeknodigomdegesiqrnaleerdeonduidelijkhedenwegte
nemen. op dit moment moet worden volstaan met de verwachting dat een

zorgvuldigeinrichtingvandewerkplekeneenmindereenzijdigebelasting
a1s gevolg van de funktie-inhoud het aantal en de ernst van de gezond-

heidskLachten kan verminderen (4'5')'

Klachten over de funktie-inhoud

opgrondvanhetbeschikbareonderzoekkunnendevolgende-meestbelang-
rijke-punten,diebijdewaarderingvanbeeldschermwerkeenrolspelen,
op een rijtje worden qezet. werknemers hebben over het algemeen meer

klachten over de inhoud van een funktie met beeldschermwerk:

-naarmatedediskrepantiediemenervaarttussenvereisteenaangeboden
kwalifikatie,tussenfeitelijkeautonomieendebehoefteaanhandelings-
speelruimte groter is-
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- Naarmate het werken met beeldschermen minder in dialoogvorm mogerijk
is.

- Naarmate er minder afwisseling is met andere taken.
- Naarmate er minder funktionere samenwerking en informeel kontakt is.
- Naarmate de betrokkenheid bij de inhoud van tekst en gegevens die ver-

hrerkt víorden en bij de afdeling en de onderneming geringer is.
- Naarmate men minder betrokken is geweest bij het ontlverp-, besluit-

vormings- en invoeringsproces.
- Naarmate de funktieverandering door automatisering groter is. Dit is

ook het geval a1s een grote verandering taakverrijking met zich mee_
brengt.

- Naarmate na een aanvankelijke overheersing van voorderen ten opzichte
van de oude werkinhoud later het gebleven routine-aspekt weer gaat
overheersen in de beleving.

- Naarmate het hrerktempo en de werkdruk groter en meer opgelegd zijn.
- Naarmate men mogelijkheden en kansen ziet om interessanter werk te

doen.

Uiteraard gaat het meestal om een

faktoren spelen vooral een ro1 bij
kombinatie van deze faktoren. Deze

invoer- en bewerkingstaken.

Bij deze konklusies moet de kanttekening worden gemaakt dat theorie en
methodologie van onderzoek naar arbeidsinhoud in het algemeen en beerd-
schermwerk in het bijzonder nog veel te vrensen overfaten. verschillen in
begrippen, afbakening van typen beeldschermwerk en overige werkzaamheden
en onderzoeksinstrumentarium maken een vergelijking en interpretatie van
de resurtaten slechts beperkt mogelijk. Hoewel er grote overeenstenuning
tussen de auteurs bestaat over de mogelijke gevolgen van d.e genoemde
drukfaktoren voor het wer,bevinden, de fysieke en psychi-sche gezondheid,
is de precieze invloed per faktor moeilijk aan te geven. rn de praktijk
zijn veel faktoren tegelijk van invloed. Maar veel onderzoekers hebben
ook niet geprobeerd om het relatieve gewicht van de onderscheiden fakto-
ren in hun onderzoeksopzet te betrekken. Het duidelijkst is de invroed
van autonomie en kwalifikatievereisten. De meeste krachten komen voor
waar eenvoudig beeldschermwerk wordt gedaan gedurende een groot aantal
uren van de dag- Juist bij deze funktietypen treedt een kumur-atie van
drukfaktoren op, die samenhangen met de funktie-inhoud.. Eenvoudig werk
gedurende een groot deel van de dag vergroot ook de kans op gezondheids-
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klachten als gevolg van een niet optinale visuele omgeving en een een-

zijdige of niet optimale werkhouding'

Er bestaat een diskrepantie tussen wat onderzoekers beoordelen als een

verarming van de funktie-inhoud en de mate waarin betrokken werknemers

daarmee niet tevreden zijn. In paragraaf. 4'6'3' is een aantal oven'7e-

gingen van theoretische en methodologische aard genoemd die hiervoor

mogelijk een verklaring kunnen geven'

Naderonderzoekza:1moetenuitwijzenwathetrelatievegewichtisvan
kerunerkenvandefunktie-inhoudinrelatietotklachtenovergezondheid
en welbevinden. Het verdient aanbeveling om voorrang te geven aan een

vergelijking van funkties met uitsluitend of overwegend beeldschermtaken

enerziids en funkties met afwisselend beeldscherm- en niet-beeldscherm-

taken anderzijds. Uiteraard dient daarbij de faktor 'inrichting van de

werkplek' konstant te worden gehouden, zodat duidelijk is dat gemeten

effekten niet door slechte schermen, verrichting enz. worden veroorzaakt.

Demeesteauteursveronderstellennamelijkdathetscheppenvangemengde
funkties, taakverrijkinq en informele pauzes de mate en ernst van de

klachten kan doen verminderen'

Een aantal auteurs wijst erop, dat regradatie en degradatie van funkties

niet een onontkoofiibaar gevolg van de technologie zijn, maar het resul-

taat van keuzes ten aanzien van produktietechniek, arbeidsorganisatie en

funktiesamenstelling.Hetisveelaldetoepassingvanheersendeopvat-
tingenovereeneffektievearbeidsorganisatiediearbeidsdeling/specia-
lisatie en routinesering in de hand werkt' Determinanten van deze ont-

wikkeling liggen zowel in de ekonomische als in de beheersingssfeer en

bovendien hangen de effekten af van de bestaande arbeidsverhoudingen

(4.6.). Een interessante diskussiebijdrage in dit verband komt van Kern

en Schumann, die begin jaren zeventig hun polarisatiethese ontwikkelden

op grond van onderzoek in de zestlger jaren' Nieuw onderzoek in de in-

dustrie doet hen de verwachting uitspreken dat de polarisatiethese niet

meer aktueel is omdat gedegradeerd werk weggeautomatiseerd zal worden'

De arbeidsmarkt wordt gesegmenteerd in groeperingen die geen' minder of

meer kans maken op het overblijvende werk' Ten aanzien van het overblij-

vende werk is de vraag waar in het bedrijf de voor de produktie noodza-

kelijke intelligentie wordt verankerd: op de plannings- en management-

afdelingen of ook op de werkvloer' Kern en Schumann zien voor de laatste

mogelijkheid nieuÍ,e kansen' Ten eerste wordt het management afhankelij-

kervandevakbekwaamheiilvand.emedewerkers.Tentweedeishetbeheersen
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van het produktieproces door middel van beheersing, van het werknemersge_
drag mÍnder noodzakelijk geworden. Ten derde zien de werknemers in dat
ook zij - weriswaar onder bepaalde voorwaarden - belang hebben bij
rationalisatie. Een verklaring voor d.eze veranderingen zoeken Kern en
schumann in het feit dat de technologische en ekonomische ontwikkeringen
reeds voldoende mogelijkheden bieden om de produktiviteit en de machts-
verhoudingen te beheersen (Kern en Schumann, ]_9g4). Een vergelijkbare
redenering zou zich ook voor kantoorarbeid laten formuleren.

Klachten over werkdruk en psychisch funktioneren
Kwantitatieve gegevens over'objektieve, werkdruk (bijvoorbeeld: hoeveer-
heid en komplexiteit van de te verwerken informatie) en subjektief er_
varen werkdruk zijn er nauwerijks. Meetproblemen spelen daarbij een ro1.
sommige onderzoekers vonden geen verschil in fysiorogische effekten en
klachten over werkdruk tussen beeldschermwerkers en niet-beerdscherm-
werkers. Anderen vonden we1 verschillen. De kLachten hadden betrekking
op hoofdpijn, spierpijn en het psychisch funktioneren (slaapproblemen,
licht geÍrriteerd zijn) en trerden onder meer toegeschreven aan het ar-
beidstempo, de toegenomen formalisering en reglementering van het vrerk,
de toegenomen kans op het maken van fouten, het eenvoudige, niet afwis-
selende karakter van het werk en onderbezetting. Administratieve mede-
werkers in één onderzoek klaagden meer over de werkdruk dan 'profes-
sionals'. over prestatienormen en prestatiekontrole is ons geen onder-
zoek bekend (4.7.2.).
Het patroon van psychische klachten ziet er hetzelfde ui.t als dat van de
fysieke klachten. Klachten over geÍrriteerdheid, slaapproblemen, depres-
sieve periodes, angst, woede, verwarring, gebrek aan energie, laag ge_
voel van eigenwaarde e-d. komen in sornmige onderzoekspopuraties meer
voor bij beeldschermwerkers dan bij niet-beerdschermwerkers en meer bij
mensen die eenvoudig eentonig werk doen gedurende een groot deel van de
dag bij de inhoud hraarvan ze vaak nauwerijks zijn betrokken dan bij
mensen, die interessant afwisselend werk hebben. De verschirlen in
klachtenfrekwenties zijn echter kleiner dan het gevar is bij fysieke
klachten. rn sommige andere onderzoeken werd echter geen verschil gevon-
den tussen beeldschermwerkers en niet-beeldschermwerkers $rat krachten
over het psychisch funktioneren betreft. wat opvalt is dat sommige
klachten (vermoeidheid, slaapproblemen, richt geirriteerd zijn) bij beide
groepen veel- voorkomen.
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Demeesteauteursgevengeenspecifiekverbandaantussenklachtenen
bepaalde stressors. Daarom is meer onderzoek nodig' waarbij zich een

aantal nog niet voldoende opgeloste meetproblemen voordoen'

Mede omdat het moeilijk is om voor psychische belasting objektieve maten

en normen te ontwikkelen is het oordeel van beeldschermwerkers over t'at

een akseptabele bel-asting is van belang'

De aanbevelingen blijven algemeen: taakverbreding, taakverrijking, afwis-

seling, beweging, pauzes, aanpassing van apparatuur en prograÍmatuur aan

dekwa]-ifikatiesenwensenvandebeefdschermwerkers.Naardemanier
waarop beeldschermwerkers reageren op spanning met ' een bepaald soort

gedrag (vermijden, werkloos toezien of konfrontatie) is voor zover be-

kend nog geen onderzoek gedaan. (4'7'3')'

r-1=chren over arbeidsvoorwaarden en gebruikersparticipatie

Erisnauwelijksonderzoekgedaannaarklachtenvanbeeldschermwerkers
over hun arbej'dsvoorwaarden en participatie in het ont\^Ierp-' besluit-

vormings- en invoeringsproces bij automatisering' Er is meer bekend over

destandpuntenvanvakbondenenSomsvanondernemÍngsraden.Dehierge-
signaleerde problemen en klachten komen overwegend van onderzoekers en

vakbonden.

Klachtenoverdeogenendemonotonievanhetwerkhebbenqeleidtot
aanbevelingen als meer pauzes voor intensief beeldschermwerk en gemengde

funkties. In de praktijk lijken deze aanbevelingen nog weinig opgevolgd

te worden. Een toename van het werken in ploegen is te verwachten'

!Íat de beloning betreft vrezen werknemers en vakbonden een verlaging van

de funktiegroepindeling a1s gevolg van degradatie van het werk en een

(her)invoering van systemen van prestatiebeloning' Ër zíln klachten over

hetfeit,datdeelnameaanautomatiseringskursussenniettoteenhogere
beloning leidt.
Ktachtenoverenproblemenmetelektronischeprestatiekontrolezijnin
hetbuÍtenlandmeeronderwerpvanopenbarediskussieenarbeidskonflikten
dan in Nederland. Gepleit wordt voor een beperking en kontrole op het

gebruik van de gegevens.

Het beeld van het gebruik en de kwaliteit van opleidingen bij beeldscherm-

werk is onduidelÍjk. Onderzoekers verschillen van mening over de verande-

ring van de segmentatie van de arbeidsmarkt' Blijven vaknensen het gede-
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gradeerde werk doen of wordt dat door 'ongeschoolden, overgenomen? Ge-
signaleerd wordt dat de promotiekansen van vrouiren gering zijn door hun
gemiddelde opleiding en vooroorderen over vrouwenarbeid. vrouwen zur_r.en
meer dan mannen de gevolgen ondervinden van funktie-uitholling en verlies
van werkgelegenheid door de invoering van elektronische tekst- en gege-
vensverwerking- Een versterking van het op deze problematiek gerichte
onderwijs- en arbeidsmarktbefeid zou op zijn plaats zijn.
Gebruikersparticipatie is in toenemende mate onderwerp van gesprek voor
fabrikanten, ondernemingsleidingen, werknemers, vakbonden en overheid.
Een grotere deername aan het automatiseringsproces van met name werk-
nemers (vertegenwoordigers ) , personeelsfunktionarissen en bedrij fsgezond-
heidsdiensten kan de doermatigheid bevorderen en preventief werken met
betrekking tot gezondheid en welbevinden. Gezien de ver.e voorwaarden
$'aaraan suksesvolre participatie moet voldoen zijn speciale stimulansen
gewenst. waar opvattingen en berangen botsen kunnen afspraken worden
vastgelegd in automatiseringskontrakten.
Er is behoefte aan onderzoek naar werk- en rusttijden, segmentatie op de
arbeidsmarkt, methoden van gebruikersparticipatie en thuiswerk (4.g. ).

6.4.

Opvattinqen van werkgevers en werknemersorganisaties
voor zover bekend bestaat er bij fabrikanten en het management van ge-
bruikersondernemingen geen behoefte aan wettelijke voorschriften ten
aanzien van beeldschermen en het werken daarmee. Men voert graag een
eigen beleid, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met inter-
nationale normen- wat de werkorganisatie betreft onderkennen vrerkgevers-
organisaties dat de organisatiestruktuur van de meeste ondernemingen nog
steeds is gebaseerd op opvattingen over hiërarchie en arbeidsdering van
voor de T&reede víere.doorl.g. Dat heeft tot motivatieproblemen bij werk-
nemers geleid. Naast de positieve effekten van techno.rogische vernieuwing
is ook een verdere arbeidsdering en verarming van funkties een mogelijk
resultaat. Er zar bijzondere aandacht nodig zijn om de hieruit mogelijk
voortvloeiende moti.vatieproblemen het hoofd te bieden door een aktief
sociaar beleid (onder meer: h'erkstrukturering) binnen het kader van de
doelstellingen van de onderneming (S.S.). er is in Nederland geen af_
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zonderlijk beleid van de organisaties met betrekking tot beeldschermen'

zoals bijvoorbeeld in de BRD' We1 brengen sommige fabrikanten en ge-

bruikersondernemingen brochures uit met globale aanbevelingen van over-

wegendergonomischeaardvoorhetwerkenmetbeeldschermen.Dernatewaar-
in daarmee in de praktijk gewerkt wordt lijkt sterk af te hangen van de

aanwezigheid en,/of de kapaciteiten van daartoe uitgeruste stafafdelingen

(s.3. ) .

Een aantal vakorganisaties ín Nederland houdt zich sinds enkele jaren

apart bezig met beeldschermwerk binnen het kader van meer algemene op-

vattingen over automatisering' Er zijn wensen geformuleerd ten aanzien

vandewerkgelegenheid,ergonomischeenomgevingsfaktoren'funktie-in-
houd, overplaatsingen, promotiebeleiil' gelijke behandeling van mannen en

vrouwen,beloningssysteem,prestatiekontrole'personeelsinformatiesyste-
men,werk-enrusttijden,thuiswerkenz.envoordeelnamevanwerknemers
en hun vertegenwoordigers aan het ontl^lerp- en besluitvormingsproces bij

automatisering. Deze r/yensen dienen als uitgangspunten bij onderhande-

lingen over reorganisaties en over kollektieve arbeidsvoorwaarden' Dat

gebeurtdaninsamenhangmetwensenvoorarbeidstijdverkorting.I"lenis
van mening, dat een herzien koncePt voorlichtingsblad van de arbeidsin-

spektie over het werken met beeldschermen de status van P-blad zou moeten

krijgenendatartikel3vandeArbeidsomstandighedenwetversneldinge-
voerd dient te worden. Tenslotte pleit rnen voor meer maatschappelijke

sturing van de technologie (5'5')'

Eenaantalbuiten}andsevakorganisatiesheeftallangerervaringmet
beleid en praktijk ten aanzien van beeldschermwerk (5'5')'

overheidsrichtli jnen en arbeidsovereenkomsten

De meeste overheden zijn terughoudend blj het uitvaardigen van weÈte1ij-

ke ríchtlijnen met betrekking tot het werken met beeldschermen' Waar

rj.chtlijnen worden uitgegeven zijn zowel in overheidspublikaties a1s in

CAorsenondernemingsovereenkomsten,derichttijnenmetbetrekkingtot
apparatuur en de werkplek het verst uitgewerkt" In grote lijnen komen ze

overeen met de in hoofdstuk 3 besproken normen' Ten aanzien van taken'

arbeidsorganisatie en invoeringsprocedures bestaan slechts algemene uit-

gangspunten. over de mate waarin richtlijnen en overeenkomsten in prak-

tijk worden gebracht en welke knelpunten zich daarbij voordoen ís geen

systematisch overzicht beschikbaar' Met uitzondering van het grafisch

bedrijfenhetuitgeverijbeilrijfstaatinNederlandinvergelijkingmet
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de BRD, Engerand en skandinavië het onderhandelen over de invoering van
nieuwe technologie en beerdschermen nog in de kinderschoenen. rn deze
andere landen is sprake van - soms wettelijk verplichte - grobale tech-
nologie-overeenkomsten op bedrijfstakni,veau, die per onderneming verder
ingevuld worden. Eén van d.e voorwaarden voor een goede kwar-iteit van
zulke automatiseringskontrakten is, dat zowel managers ars werknemers-
vertegenwoordigers een adekwate schoring krijgen om over automatisering
onderhandelingen te kunnen voeren. rn de genoemde Landen is daarmee er_
varing opgedaan. Het verdient aanbeveling om navolging van deze buiten-
landse voorbeelden te overhregen met inachtneming van verschirlen in de
struktuur van de arbeidsverhoudingen (5.2. en 5.4.).

6.5. Slotopmerkingen

6.5.1. Gezondheid en werbevinden t'ij het werken met beerdschermen

Naast de voordelen die de invoering van beerdschermen kan hebben voor de
ekonomische positie van de onderneming, voor een betere beheersing van
het produktieproces en voor de arbeidssituatie (lichter en schoner werk,
de machine neemt bepaalde routinewerkzaamheden over) zijn er ook nega_
tieve effekten, die vooral liggen in de sfeer van d.e werkgeregenheid en
de gezondheid en het welbevinden van werknemers. op grond van het be-
schikbare onderzoek hoeft niet veniracht te worden dat chronische gevol-
gen voor de gezondheid, zoals achteruitgang van de ogen en stralÍngsef-
fekten kunnen optreden. Langdurige verwaarrozing van in principe ver-
mi.jdbare fysieke en psychische krachten kan uiteraard wel tot blijvende
schade aan de gezondheid leiden. Dit raatste is in het algemeen het ge-
va1 en niet uniek voor beeldschermwerk.
Beeldschermwerkers in een aantal onderzoekspopulaties uiten veer meer
klachten over de gezondheid en het werk dan niet-beeldschermwerkers. fn
een aantal andere onderzoeken i-s geen verschir. gevonden. De klachtenfre-
kwentie is het hoogst bij werknemers d.ie eenvoudig beeldschermwerk doen
gedurende een groot deel van de dag. De aard van d.e klachten is niet
uniek voor beeldschermwerkers. Het onderzoek naar beer.dschernrwerk heeft
terloops opgeleverd, dat ook de klachtenfrekwentie van de onderzochte
niet-beerdschermwerkers in een niet te verwaarlozen aantal gevallen hoog
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isenaandachtbehoeft.Hetmeesteonderzoekismethodologischvaakbe-
perkt van opzet. Er zijn maar weinig mogetijke oorzaken expliciet bestu-

deerd en longitudinaal onderzoek ontbreekt vrijwel geheel' Dat maakt het

moeilijk om bepaalde klachten te koppelen aan specifieke oorzaken'

Indatverbandisdevraagbelangrijkofdebeeldschermwerkersinrecent
onderzoek, die nauwelijks meer kfachten hadden dan niet-beeJdschermwer-

kers misschien werken onder betere visuele en ergonomische omstandighe-

dendandebeeldsehermwerkersinwatouderonderzoek.Indepresentatie
van zijn inventarisatie van beeldschermonderzoek op een konferentie

wijst Làub1i erop, dat de keuze van kontrolegroepen bepalend is voor de

onderzoeksuitkomsten. A1s de kontrolegroep van niet-beeldschermwerkers

sterk belastende taken heeft (fu1ltime typistes' bediening boekhoud-

machines, telefonisten, korrektiewerk) dan is er geen verschil van

klachten tussen beel-dschermwerkers en niet-beeldschermwerkers. Niet-

beeldschermwerkershebbenechterbeduidendminderklachtenalszetra-
ditioneel kantooníerk doen met een lagere produktiviteit en een grote

variëteit van aktiviteiten (Làubli, 1984) '

DeoorzakenvandeklachtenkunnenSlechtsvooreendeelwordentoege-
schrevenaanhetbeeldschermalszodanig(bijvoorbeeldgerj-ngeinstel-
mogelijkheden,slechteluminantieverhoudingen).Deoorzakenliggenmeer
in de omstandigheden waaronder en de wijze waarop met beeldschermen

r4,ordtgewerkt.Invergelijkingmetniet-beeldschermwerkontstaandoorde
invoering van beeldschermen komplexere problemen met de inrichting van

dewerkplek.ookwordenvooreenaantaltypenwerkbestaandetendenzen
van opspl-itsing van taken en intensivering van de arbeid versterkt' De

faktoren die van invloed kunnen zijn op gezondheid en welbevinden bij

hetwerkenmetbeeldschermenkunnenwordenonderverdeeldindevolgende
rubrieken.Hetre].atievegewichtvandezefaktorenkanpertaaktype
sterk verschillen.
a. fnrichting van de werkplek en werkhouding: beeldschermapparaat'

inhoud scherm, meubilering, werkruimte' toetsenbord' koncept'

b. Funktie-inhoud/programmatuur: autonomie' kwalifikatievereisten'

koöperatie, werkbel"asting, afwisseling van taken' prestatienormen en

prestatiekontrole,'natuurlijker pauzes' mens-computer interaktie'

c.Automatiseringsproces3systeemont\^'erp,arbeidsorganisatie'takenen
funkties; gebruikersparticipatie in ontwerp-' besluitvormings- en

invoeringsprocesi scholing en begeleiding'
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d. Àrbeidsvoorwaarden: werkzekerheid, promotiekansen, r,oonshoogte,
beloningssysteem, werk- en rusttijden, ploegendienst, thuiswerk.

e' Persoonlijke faktoren: aangeboden kwafifikaties, leeftijd, kwaliteit
van de ogen, Í./ensen en verwachtingen.

Te verwachten is dat mensen die werken met beeldschermen in situaties
waarin de genoemde faktoren uit ten minste een aantal van de genoemde
rubrieken positief zijn (bijvoorbeer-d: verantwoorde apparatuur, meubi-
lair en werkruimte; afwisselend interessant werki betrokkenheid bij het
automatiseringsproces,' gunstige arbeidsvoorwaardeni aandacht voor per-
soonlijke faktoren) over het algemeen niet meer klachten zur-.ren hebben
dan niet-beeldschermwerkers. Afgaande op het beschikbare onderzoek mag
$'orden verwacht dat deze gunstige situaties minder voorkomen dan gewenst
is uit een oogpunt van gezondheid en welbevinden in het v/erk. Een ekono-
misch èn sociaal verantr"/oord technologiebefeid van overheid, bedrijfs-
takken en ondernemingen komt moe.izaam of nog niet van de grond. Dat komt
enerzijds door gebrek aan kennis en ervari.ng bij managers en werknemers.
Ànderzijds is er i-n ondernemingen sprake van onvordoende integratie van
het financièel-ekonomisch, het produktietechnisch en het sociaal bereid
bij automatisering. Daarnaast spelen in samenhang met bestaande zeggen-
schapsverhoudingen opvattingen een ror dat beheersing van het produktie-
proces wordt bevorderd door beheersing van het arbei-dsgedrag van r.verk-
nemers. Dergelijke opvattingen en verhoudingen belernmeren bijvoorbeel-d
een vergroting van de autonomie in het werk.

6.5.2. Een brede aanpak

op grond van de voorliggende studie kan gesteld worden dat aandacht voor
de verschillende faktoren uit a1 de genoemde rubrieken wenselijk is,
zowel voor beeldschermwerk alsook - voor zover van toepassing - voor
vergelijkbaar niet-beerdschermwerk. Automatisering brengt reorganisaties
met zich mee. Dat is een mogelijkheid om arbeidssituaties kritisch te
bezien in het licht van humanisering van de arbeid. Zorn brede aanpak
kan de klachten over gezondheid en werk sterk verminderen evenal,s de
ondernemings- en maatschappelijke kosten, die samenhangen met onvrede
over het werk, ziekteverzuim, wAo-toetreding en verloop. Een preventieve
aanpak bevordert bovendien de doermatigheid van automatiseringsprojekten
en het binnen de perken houden van aanpassingskosten achteraf. ïn de
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traditie van de Nederlandse verhoudingen en wetgeving is verbetering van

de kwali.teit van de arbeid in de eerste plaats een verantwoordelijkheid

vandeondernemingsleidingenwerknemersvertegen\^/oordigers.Eenuitbrei-
ding van gebruikersparticipatie verdient aanbeveling' wanneer opvattingen

en/of belangen botsen kunnen afspraken worden gemaakt in de vorm van

automati seringskontrakten .

voor zover de overheid een preventieve brede aanpak wir stimuleren door

regelgeving is dat gedeeltelijk mogelijk voor wat de inrichting van de

werkplek betreft, ten aanzien waarvan theoretisch en op grond van eniql

onderzoek redelijke consensus over een aantal min of meer gedetailfeerde

normen bestaat. Tegen regelgeving h'ordt we1 ingebracht 
'lat 

er geen sys-

tematische veldeval-uaties zijn van deze normen en dat door nieuwe tech-

nologische ontwikkelingen de normen weer snel achterhaald zu11en zijn'

Er is echter in zekere zi-n sprake van een dilemma omdat de normen eerst

in voldoende mate in praktijk gebracht moeten zijn om ze te kunnen eva-

lueren. ui_teraard is regelrnatige aanpassing van normen nodig, maar een

kwalitatiefbelangrijkeveranderingvandetechnologie(bijvoorbeeldhet
vervangen van de kathodestraalbuis door andere typen beerdschermen) is

op korte termijn niet op grote schaal' te verwachten' Ten aanzien van

funktie-inhoud, arbeidsorganisatie' prograÍmatuur en pauzeregrelingen

bestaan min of meer algemeen aanvaarde ideeën, die in het kader van ar-

tíke1 3 van de Arbeidsomstandighedenwet en in het kader van subsidie-

regelingen voor arbeidsplaatsen- en funktieverbetering zouden kunnen

worden toegespitst op typen beeldschermwerk' die in het bijzonder be-

lastend zijn en negatieve effekten voor de gezondheid en het welbevinden

hebben. Gegeven de beschikbare aanbevelingen moet het voor de overheid

in principe mogelijk zijn om op korte termijn met regelgeving te komen'

Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het werk van de inrniddeLs inge-

steldeNonnkornÍnissÍeBeeldschermenvanhetNederlandsNormatisatieÏn-

"3i1ss1 
(NNI).

De (ongelijke) verdeling van arbeidskenmerken over verschillende kate-

gorieën werknemers, is mede een uitdrukking van maatschappelijke ver-

houdingen" Een verandering van die verdeling kan niet alleen tot stand

worden gebracht door het voorschrijven van technische normen' Vanhrege

deze achtergrond, vanwege de eigen verantwoordelijkheid van de onder-

handelingspartijen en vanwege de noodzaak om bedrijfsspecifieke maat-

regelen te treffen verdient het aanbeveling te overwegen om het afsluiten

van automatiseringskontrakten en de scholing ter zake van managers en
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vr'erknemersvertegenr4,oordigers te bevorderen. rn het algemeen kan van de
overheid u/orden gevraagd om een betere afstemning van het ekonomisch,
technologisch, sociare en ondervrijsbereid. Dat kan onder meer door kwa-
litelt van de arbeid onderdeel te maken van het zogenaamde facettenbe-
leid (het facettenbeleid is het aan doerstellingen van ekonomische groeí
nevengeschikt maken van een aantal doe.rstellingen op een aantaf terrein-
en, zoals milieu, energie, grondstoffen, ruimtelijke ordening en inter_
nationale ekonomische orde) - rn het bÍjzonder verdient de positie van
vrouwen op de rautomatiseringsarbeidsmarkt, aandacht. Die aandacht kan
worden uitgeÍ,,erkt in een ter zake toegespitst emancipati.ebeleid van de
overheid, maar ook in het ondernemingsbeleid. Tekstverwerkers bijvoor-
beerd kunnen in principe de taken van typistes en sekretaresses ver-
lichten, waardoor tijd vrijkomt voor meer kwari.fikatie vragen taken,
zodat ze "een instrument kunnen zijn om vrouwen te bevrijden van r.aag-
betaalde banen zonder promotiemogelijkheden,, (Morgal1, 19g3).
Tenslotte is een betere afstemming wenselijk van innovatie-onderzoek op
onderzoek naar de sociale gevolgen van automatisering (werkgelegenheid,
gezondheid en welbevinden, maatschappelijke kosten).

6.5.3. Suggesties voor onderzoek

Ten aanzien van a,le in 6.5.1. genoemde faktoren is nader onderzoek ge-
wenst, in het bijzonder om neer zicht te krijgen op de relatieve invloed
van verschillende faktoren op gezondheid en welbevinden. Met name in
hoofdstuk 4 zíjn daarvoor suggesties gedaan aan het eind van de para-
grafen. uit het voorliggende rapport moge duidelijk zijn geworden dat
verder onderzoek voorar- dient te worden toegespitst op de visuele en
andere ergonomische omstandigheden, de autonomie en kwalifikatiever_
eisten, de aard, hoeveelheid en tempo van de te verwerken informatie en
werk- en rusttijden. Daarnaast is het van belang na te gaan welke fak-
toren in het automatiseringsproces van invloed zijn geweest op het ont-
staan van de aangetroffen situaties. overwegingr verdient ook onderzoek
naar de mate waarin grezondheidsklachten chronisch van aard. zijn of wor-
den en onderzoek naar mogelijke lange termijn effekten van risicofak-
toren' wenserijk is een meer integrale benadering om de verwarri.ng over
en de ontoereikendheid van veel bestaand onderzoek te voorkomen. Natuur-
lijk kan niet alles tegelijk worden onderzocht, maar onderzoekers moeten
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Bijlage bij hoofdstuk 5: CAO's 

De volgende CAO' s kennen volgens opgave van de Loon technische Dienst 

~ bepalingen ten aanzien van het werken met beeldschermen. 

Metaalindustrie. 

Metaalindustrie, hoger personeel. 

Havens te Rotterdam en Amsterdam: 

- machinale overslagbedrijven 

- graanoverslagbedrijven 

- stuwadoorsbedrijven, kontrolebedrijven 

- veem- en expeditiebedrijven. 

Woningkorporaties. 

Uitzendkrachten in de kantoor- en administratieve sektor. 

Uitzendkrachten, vaste medewerkers. 

Beveiligingsorganisaties. 

Ziekenfondsen. 

Openbare bibliotheken. 

AKZO-concern. 

Shell Nederland Raffinaderij BV. 

Kon . Ned. Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden. 

NV. Philips Gloeilampenfabriek te Eindhoven en andere vestigingen - CAO 

A. 

NV. Philips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven en andere vestigingen -

CAO B hoger personeel. 

Clnroeppersoneel. 

De CAO ' s voor het bankbedrijf (1983-1985) en voor het verzekeringsbedrijf 

(1983-1984) kennen een enkele, in hoofdstuk 5 genoemde bepaling. Uit

gebreide regelingen staan in de in deze bij lage opgenomen CAO voor het 

grafisch bedrijf 1983. Deze tekst staat in vier grafische CAO' s (tech

nisch personeel, administratief personeel, chefs, klein offsetbedrijf). 

CAO-bepalingen die hiermee geheel of in grote lijnen overeenkomen zijn 

te vinden in de CAO ' s voor het boekenuitgeverijbedrijf (1982), het tijd

schriftenui tgeverijbedrij f ( 1982) , PUbliekstijdschriftenjournalisten 

(1982) , Dagbladjournalisten (1981) en ANP (1981). 

P 33. Bediening beeldschermapparatuur (CAO' s voor het grafisch bedrijf 

1983) 

Voor de bediening van de beeldschermapparatuur zijn de navolgende richt

lijnen opgesteld. 

1. Inleiding 

De intrede van beeldschermen in de grafische bedrijven en krantenbedrij

ven heeft veel vragen opgeroepen met betrekking tot gevolgen van het 

werken met deze beeldschermen voor de individuele gebruiker. 

Voor de kontraktspartijen bij de grafische CAO' s is dat aanleiding ge

weest om een speciale studiekommissie opdracht te geven afspraken te 

ontwerpen inzake richtlijnen voor het werken met beeldschermapparatuur. 

Bij haar werkzaamheden heeft deze studiekonnissie uitgebreid aandacht 

besteed aan enden.terpen als veiligheid van deze apparaten, de invloed op 

het gezichtsvermogen, taakuitoefening, vermoeidheidsverschijnselen e.d. 

In afwachting van gerichte onderzoekingen door het IFRA en het Ministe

rie van Sociale Zaken zijn de protokollaire bepalingen van de CAO 1979 

voor het grafisch bedrijf in Nederland voorlopige aanbevelingen opgeno

men . De resultaten van deze onderzoekingen, die volledig onafhankelijk 

zijn uitgevoerd, zijn thans bekend. De konklusie uit beide studies is, 

dat het beeldscherm zelf niet schadelijk is, maar dat gebruik ervan spe

ciale kondities vereist, om te voorkomen dat bijvoorbeeld extra vermoeid

heid of taakverzwaring optreedt. 

Deze kondities worden in deze nieuwe richtlijnen aangegeven. 

2. Doel van de richtlijnen 

Het doel van deze richtlijnen is het aangeven van kondities, die gelden 

voor verantwoord beeldschermgebruik. 

2 .1 Begripsbepaling 

Onder een beeldschermstation (beeldschermapparatuur) wordt verstaan appa

ratuur, bestaande uit een toetsenbord en een beeldscherm. 

Het beeldschermstation is geen zelfstandige eenheid, maar funktioneert 

binnen grafische bedrijven en krantenbedrijven in een tekstverwerkend 
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systeem, waardoor een wisselwerking ontstaat met computers die al dan 

niet deel uitmaken van een kommunikatienetwerk. 

Meer in het bijzonder zijn te onderscheiden: 

- losse beeldschermterminals met toetsenbord, meestal deel uitmakend van 

een data-kommunikatienetwerk; 

- beeldschermen met toetsenbord, die ingebouwd zijn in een apparaat dat 

ook nog andere funk.ties heeft. Het name wordt hierbi j gedoeld op kom

plete fotografische zetmachines met ingebouwd beeldscherm. 

3 . Hoe deze richtlijnen te gebruiken 

Deze richtlijnen zijn in beginsel van toepassing op het gebruik van be

staande en nieuw te installeren systemen. Het zal echter duidelijk zijn, 

dat voor veel bestaande systemen het niet mogelijk is om aan alle gewens

te kondities te voldoen. Ook zal niet ieder bedrijf zodanige huisvestings

mogelijkheden hebben, dat aan alle gestelde kriteria voldaan kan worden. 

Uit de tekst van de richtlijnen blijkt, dat bijvoorbeeld een goede werk

houding bereikt kan worden met behulp van een instelbaar tikblad. Dit 

kan voor de tweede kategorie onder de begripsbepaling niet gerealiseerd 

worden . Om voorgaande redenen wordt in deze richtlijnen dan ook steeds 

a angegeven, enerzijds wat met bepaalde aangegeven kondities bereikt moet 

worden en anderzijds ~et welke middelen, resp . eigenschappen van de mid

delen dit bereikt kan worden. Tevens is steeds aangegeven waar uitzonde

ring van de gewenste kondities onvermijdelijk is. De aangegeven opzet 

van deze richtl ijnen brengt met zich mee, dat steeds duidelijk is, wat 

bereikt dient te worden, maar dat een zekere vrijheid bestaat met betrek

king tot de wij ze waarop dat bereikt wordt. 

4. Beeldscherm, taakinhoud en systeemkeuze 

Bij de keuze van een systeem spelen niet alleen ergonomische faktoren 

een rol. Hen zal bij het kiezen van een bepaald systeem ook dienen te 

letten op de gevolgen daarvan voor de taakuitoefening. De keuze van een 

systeem kan taakverzwarende effekten met zich meebrengen. 

O:n deze zoveel mogelijk te beperken is het gewenst bij de keuze van een 

systeem in het algemeen te letten op het volgende: 

a . Het scherm moet groot genoeg zijn om het aantal tekens dat nodig is 

voor de taak die aan het scherm verricht wordt, gelijktijdi g te projek-

teren. 

b . Als de kapaci teit van het scherm minder is dan de maximum. kapaciteit 

die nodig is voor de taak die aan het scherm verricht wordt, moet het 

beeldscherm.station voldoende reserve-geheugen hebben, opdat door middel 

van 'scrollen' aan de kapacitei tsvraag kan worden voldaan. 

c. Het alfa- numeriek vermogen van het beel dschermstation moet afgestemd 

zijn op de taken die aan het station verricht moeten worden. 

d. De cursor op het scherm moet duidelijk herkenbaar en rustig zijn, hij 

· mag niet sneller knipperen dan 2-4 Hz. 

e. Het systeem moet de gebruiker in staat stellen de informatie in eigen 

tempo te verwerken. 

t: Het systeem moet zo zijn samengesteld dat extra geestel ijke belasting 

als gevolg van storingen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit houdt ook 

in de aanwezigheid van voldoende 'back-up ' en voorzieningen voor het 

zoveel mogelijk vei lig stellen van tekst. 

g. De gebruiker dient gewaarschuwd te worden als er een storing optreedt. 

h. De responsetijden dienen zo kort mogeli jk te zij n . Responsetijden 

zijn moeilijk definiee rbaar, omdat ze sterk afhankelijk zijn van de aard 

en het gebruik van het systeem. In elk geval moet worden voorkomen, dat 

te lange en da.ardoor storende wachttijden ontstaan. Het is gewenst, dat 

nader onderzoek wordt verricht om te komen tot een definitie van respon

setijden in verschillende omstandigheden . Een toetsaanslag dient binnen 

0,2 seconden op het scherm te verschijnen. Tijdens het verstrijken van 

de responsetijd moet het systeem op het scherm aangeven, dat aan de op

dracht wordt gewerkt. 

i. Het systeem moet waarschuwen als het geheugen van het systeem of van 

het station dreigt vol te lopen. 

j. Men moet over voldoende mogelijkheden beschikken om teksten op papier 

te printen. 

k. Het moet bij een maximale helderheidsinstelling mogelijk zijn, duide

lijk ondersche id te zien tussen de lichtsterkte van meer essentiêle en 

minder essentiêle tekens in een tekstgedeelte. 

1. De stroomvoorziening moet stabiel zijn en kapaciteit genoeg hebben om 

de benodigde werkspanning kontinu te leveren. Op dezelfde stroomkring 

mogen geen andersoortige apparaten mel {incidenteel) hoge stroomafname 
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kunnen worden aangesloten (schone voeding). Het beeldsche rmsta t i o n moe t 

beveiligd zijn te9-en te hoge pieken in spanning en stroomsterkte. 

NB: In de praktijk kan het voorkomen, dat de aard van de beeldschermap

paratuur en/of de aard van de te verrichten werkzaamheden het niet moge

lijk respektievelijk niet noodzakelijk maken, dat aan alle bovenstaande 

richtlijnen wordt voldaan. Uitgangspunt is echter, dat deze zoveel moge

lijk worden nagestreefd . 

5. Beeldscherm en leesbaarheid van de informatie 

Voor een goede waarneming van tekst en tekens op het beeldscherm dient 

dit aan e en aantal specifieke eisen te voldoen. In dit verband zijn o.m. 

van belang aspekten als luminantie, kontrast, kleur en de leesbaarheid 

van de tekens. Hieronder wordt een aantal richtlijnen gegeven met betrek

king tot bovenstaande aspekten. Daarbij is uitgegaan van de thans be

schikbare kennis omtrent beeldschermapparatuur. Indien aan deze richt

lijnen wordt voldaan zal er in het algemeen wat betreft het beeldscherm 

sprake zijn van een optimale situatie met betrekking tot de waarneming 

van gegevens op het scherm. 

5 . 1 Luminantie (helderheid) 

De optimale luminantie van de karakters l igt tussen 80 en 160 cd/ma. De 

luminantie van de tekens dient ten minste 45 cd/ma te bedragen en dient 

tevens regelbaar te zijn. Binnen de hierboven aangegeven grenzen dienen 

de tekens goed leesbaar en stabiel te zijn . 

5.2 Kontrast 

a . Het kor.trast tussen tekens en de achtergrond moet zich verhouden als 

9,1 tot 10,i. 

b. Het kontrast tussen de achtergr ond van het scherm en andere voorwerp

en op de werkplek moet zich verhouden als 1:3 tot 1:5 . 

c . Het kontrast moet regelbaar zijn. 

5. 3 Kl eur 

Het gebruik van kleur dient met grote zorgvuldigheid te geschieden. Het 

toepassen van meerdere kleuren op êên beeldscherm moet pas overwogen 

worden, indien blijkt da t met een monokleurscherm moeilijk te werken zou 

zijn . De kleuren diepblauw en dieprood dienen te worden vermeden. De 

beeldschermachte rgro nd dient neutraal van kleur te zijn. 

5 . 4 Leesbaarheid (let tering) 

a. De tekens moeten bij voorkeur groter dan 4 mm, doch tenminste 3 mm 

zijn. De tekens moeten bij voorkeur opgebouwd zijn uit een matrix, die 

ten minste uit 7x9 punten bestaat. De punten zijn rond of ovaal. De 

grootte van de tekens en de maximale ki j kafstand moeten een visuele hoek 

toelaten van minimaal 16° (l i efst 20°). Een kijkafstand van 50 tot 60 cm 

verdient de voorkeur. 

b. De breedte van de tekens moet 70 tot 80 procent van de hoogte van een 

kapitaal zijn en de b r eedte van de horizontale streepjes van de lette rs 

moet tussen 12 en 17 procent zijn van de hoogte van het teken. 

c. De ruimte tussen de tekens moet 20 tot 30 procent bedragen van de 

hoogte van de tekens . 

d. De interlinie moet tussen 100 en 150 procent zijn van de hoogte van 

de tekens. 

e. Het scherm moet zowel kapitalen als onderkast produceren . De staarten 

van de staartletters moeten onder de basislij n van de matrix vallen. De 

volgende tekens moeten duidelijk van elkaar zijn te onderscheiden: 

X en K 

T en Y en 4 

E en I en L en 7 

en Z 

en 8 en B 

0 en 0 en Q en 0 (nul) 

s en 

M en w, m en w 

U en v . 

De basistekens moeten rechtop staan (niet hellen) . 

f. Gegevens, instrukties en tekst moeten duidelijk van elkaar te onder

scheiden zijn. 
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s . 5 Reflektie 

Het beeldscherm dient voorzien te zijn van een effektieve anti-reflektie

laag. 

6 . Veiligheid 

Het is u i ter aard van belang, dat de beeldschermapparatuur geen gevaren 

opleve rt voor de gebruiker . Indien, gelet op de huidige kennis met be

trekking tot de technische aspekten van beeldschermapparatuur, onder

, staande ric htlijnen in acht worden genomen, zal het gebruik van deze 

apparaten geen andere dan normale risico's met zich meebrengen. 

a. Beeldschermen mogen op 5 cm afstand niet meer dan 2,6µ Sv/h aan radio

aktieve straling uitzenden. In bedrijven en kantoren moet regelmatig 

worden gemeten of de straling van de in gebruik zijnde beeldschermen 

niet toeneemt . Het kan aanbeveling verdienen schermoperators te voorzien 

van stralingsdoseringsmeters (plastik houdertje met stukje film). 

b. Het beeldscherm moet zodanig worden gekonstrueerd en OP9esteld, dat 

de kans op defekten als implosie, explosie of breuk minimaal is. 

Schermen van het type kathodestraal.buis dienen een metalen breukband te 

hebben en aan de achterzijde zo te zijn afgeschermd, dat in geval van 

breuk of implosie geen onderdelen in de werkruimte terecht kunnen komen. 

c. Het beeldschermstation iooet bestand zijn tegen stoten en trillingen. 

d. De gebruiker en het schoonmaakpersoneel moeten weten welke middelen 

gebruikt mogen worden om de apparatuur schoon te maken, zonder schade te 

ver oorzaken aan het apparaat of zichzelf. 

e. Voedingskabels naar het beeldschermstation dienen beveiligd en wegge

werkt te zijn . 

f. De •gebruiker• moet beveiligd zijn tegen 'elektrisch ongeluk' , ook 

bij onoordeelkundig gebruik. Het station moet daartoe bij voorkeur 

'dubbel gelsoleerd' zijn . 

g. Het beeldschermstation moet voldoen aan de betreffende nationale en 

plaatselijke veiligheidsvoorschriften. 

7. Gezichtsvermogen 

Het intensief werken met beeldschermen kan, vooral voor mensen met niet

gekorrigeerde oogafwijkingen, voor de ogen vermoeidheid opleveren . In 

verband hiermee moet de werkgever alle beeldschermoperators in de gelegen

heid stellen een ogentest te ondergaan , welke test één keer per t wee 

jaren kan worden herhaald. 

De werkgever stelt aan de beeldschermoperators een werkbril ter beschik

king, indien dit nodig blijkt als gevolg van testresultaten. In af

wachting van een nadere regeling van het afnemen van bovengenoemde testen 

dienen tenminste de volgende zaken deel uit te maken van het onderzoek 

van het gezichtsvermogen van de beeldschermoperators: 

a. Oogheelkundige anamnese. 

b. Inspektie van de ogen en de oogbewegingen. 

c . Lichtreflektie en afdektest, eventueel nader onderzoek m.b.v. ortho 

rather of maddox kruis. 

d. Gezichtsveldonderzoek (methode Donders). 

e. Gezichtsscherpte veraf met beide ogen: l. gemeten met landol ringen 

op 5 meter afstand bij 5000 Lux. 

f. Gezichtsscherpt e nabij: de regel D = 0 , 6 van de optotypen voor nabij

zien moet kunnen worden gelezen bij 500 Lux. 

g. Meting van de gezichtsscherpte (visus) voor en na korrektie. 

h. Meting van binoculaire supressie (schakelt het ene oog het andere 

uit?) 

i. Meting van de oogspierbalans . 

8 . Organisatie van de werkplek 

Voor het werken met beeldschermen is het kreêren van een goede werkplek 

belangrijk. Er dient te worden gestreefd naar een optimale 'wisselwerk

ing' tussen gebruiker en apparatuur met het daarbij behorende meubilair. 

Bij de opstelling van de beeldschermapparatuur en het bijbehorende meubi

lair dienen als uitgangspunten te gelden, dat enerzijds beeldscherm en 

toetsenbord onafhankeli jk van elkaar moeten worden opgesteld, tenzij dit 

onmogelijk is in verband met de aard van de apparatuur (bv . multifunk

tionele apparatuur, z i e de begripsbepaling) en anderzijds gebruik wordt 

gemaakt van meubilair, dat zoveel mogelijk instelbaar is. 
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De instelbaarheid is stellig noodzakelijk voor de stoel. Van belang is, 

dat de gebruiker op eenvoudige wijze zijn werkplek kan verander en, o.a. 

mede door wijziging van de stand van het beeldscherm. 

Onderling onafhankelijke opstelling van beeldscherm en toetsenbord, als

mede het gebruik van instelbaar meubilair, zijn een wezenlijke bijdrage 

voor de gebruiker om een goede werkhouding en kijkhouding mogelijk te 

maken. 

De gebruiker kan zelf zijn werksituatie in grote mate bepalen. Hieronder 

. volgt een aantal richtlijnen, die bijdragen tot het kreêren van een goede 

werkplek voor de gebruiker . Deze richtlijnen hebben met name betrekking 

op het toetsenbord, het tikblad en de stoel. Algemeen geldt, dat steeds 

twee van de drie van belang zijnde niveaus (tikblad-stoel-voethoogte) in 

stelbaar moeten zijn. 

8. 1 Het toetsenbord 

a. De hoogte van het toetsenbord mag, gemeten van de rij ASO-toetsen, 

niet hoger zijn dan 5 cm, de voorkeur verdient 3 cm. De helling moet 

liggen tussen 5 en 15°. 

b. Bij het bedienen van het toetsenbord dient de onderarm zoveel moge

lijk horizontaal te zijn. 

c. De bovenkant van het toetsenbord dient mat te zijn. 

d. Funktietoetsen moeten door groepering en kleur duidelijk te onder

scheiden zijn van 'typetoetsen'. De belangrijkste toetsen liggen 'het 

meest voor de hand' . 

e. De kracht die nodig is om de toets in te drukken, 1r0et liggen tussen 

0,25 en 1,5 N. 

f. De aanslagdiepte van de toets moet liggen tussen 0,8 en 4,8 mm. 

g. Bij vierkante toetsen dient de grootte van de toets te liggen tussen 

12xl2 en 15x15 nun. De afstand tussen het midden van twee naast elkaar 

liggende toetsen moet tussen 18 en 22 mm bedragen. 

h. De tekens op de toetsen dienen verzonken te zijn in de bovenkant van 

de toets. 

i. De bovenkant van de toets moet hol zijn. 

j. Reflektie door de bovenzijde van de toetsen moet tot een minimum be

perkt zijn. 

k. De luminantieverho uding tussen t oetsenbord, s c herm , papier e .d. moet 

lager zijn dan 1:3 of 3 :1. 

8. 2. Het tikblad 

a. Als gekozen wordt voor de instelbaarheid van het tikblad, moet dit 

instelbaar zijn tussen 60 en 80 cm, gemeten vanaf de vloer. 

b. De beenruimte moet tenminste 60 cm breed en 70 cm diep zijn, vrij van 

obstakels en afgeschermd zijn tegen warmteafgifte van beeldscherm of 

andere apparaten. De ruimte tussen been en tikblad is ca. 20 cm. 

<7· Werkmateriaal, apparatuur en andere benodigheden moeten binnen hand

bereik kunnen wo rden opgesteld. 

d . De bovenkant van de bureau-uitrusting moet mat zijn en de reflektie

faktor ervan mag niet groter zijn dan 0,4. 

e . Indien de ruimte op het tikblad voor andere werkzaamheden onvoldoende 

is, dient er een apart werkblad te worden geplaatst. 

8.3. De stoel 

a. De hoogte van de stoelzitting dient tenminste instelbaar te zijn van 

44 tot 52 cm. 

b. De afstand van de stoelzitting tot de onderkant van het tikblad moet 

voldoende beenruimte overlaten, bij voorkeur mini.maal 20 cm. 

c. De stoel moet stevig staan, op een vijfpunts voet. 

d. Als de stoel is voorzien van rollers, moeten deze zelfremmend zijn . 

e. De voorkant van de zitting moet afgerond zijn, zodat deze niet in de 

bovenbenen snijdt. 

f. De hoogte van de rugleuning moet verstelbaar zijn en de rugleuning 

moet naar voren en achteren verstelbaar zijn. 

g . Veranderingen aan de instelling van de stoel moeten op eenvoudige 

wijze kunnen worden uitgevoerd. Het mechanisme voor het verstellen van 

de stoel mag niet vanzelf losschieten. 

h. De individuele gebruiker moet worden gewezen op de manier waarop de 

stoel optimaal benut kan worden . 
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8.4. Voetensteun 

Indien behoefte bestaat aan een voetensteun, dient deze ter beschikking 

te worden gesteld. De voetensteun dient in hoogte en helling verstelbaar 

te zijn. 

9. werkruimte 

Om goede kondi ties te scheppen voor het werken met beeldschermen, dient 

aandacht te worden besteed aan de ruimte, waarin wordt gewerkt. Belang

.rijke aspekten daarbij zijn de verlichting, het klimaat en het geluid. 

In ruimten waar beeldschermen staan moet een zodanige verlichtingssterkte 

aanwezig zijn, dat zowel de informatie op het beeldscherm alsook de om

gevingsverlichting een sterkte heeft van omstreeks 500 Lux {in kantoren 

bedraagt de verlichtingssterkte gewoonlijk tussen de 500 en 1000 Lux). 

Vemeden moet worden, dat hinderlijke reflektie in beeldschermen ont

staat, bv. door andere lichtbronnen. Voorts is van belang dat zich bin

nen de ruimte geen grote helderheidsverschillen voordoen. Er dient re

kening mee te worden gehouden, dat beeldschermapparatuur warmte afgeeft, 

waardoor extra warmte in de werkruimte vrijkomt. Een voldoende grote 

ruimte, alsmede, waar nodig, een goede klimaatregeling kunnen bijdragen 

tot een aangenaam klimaat. 

He t werken met beel dschermen vereist de nodige aandacht en koncentratie 

van de gebruiker. Een te hoog geluidsniveau in de ruimte, waar met 

bee ldschermen wordt gewerkt, is storend en wer kt dekoncentratie in de 

hand. Een te hoog geluidsniveau moet dan ook worden vermeden. Bijkomende 

geluiden van bijvoorbeeld andere apparatuur (printers) moet venneden 

""o rden. Om een goede situatie met betrekking tot bovengenoemde aspekten 

(verlichting, klimaat en gel uid) te kunnen bereiken, volgt hieronder een 

aantal richtli j nen . 

9. 1. Verlichting en reflektie 

a. De verlicht i ngso rnament en dienen bi j voorkeur zodanig uitgevoerd te 

zijn , dat een uits traling va n ten hoogste 45° rondom plaatsvindt. 

b. De beeldsche rmwerkpl ekke n moeten zo zijn opgesteld, da t he t gezichts 

veld van de gebruiker e venwijdig loopt met de ramen en de verlichting . 

I ndien verl ichting sornamenten worden gebruikt , die naar vier kanten e en 

diffusiehoek hebben van ten hoogste 45°, vervalt deze richtlijn met be

trekking tot de verlichting, 

c. Indien de ramen hinderlijke reflektie veroorzaken, moeten deze W'orden 

bedekt met gordijnen met een reflektie van o, 5 tot O, 7. Als hiertoe ge

bruik gemaakt wordt van zonwering, moet dit een zonwering zijn met ver

tikale lamellen. 

d. De gemiddelde reflektie van het plafond moet groter zijn dan 0, 7. 

e. De reflektie van de wanden moet liggen tussen 0, 5 en 0, 7. 

f. De reflektie van de vloer moet ongeveer 0,3 bedragen. 

g. De verlichtingsornamenten moeten regelmatig onderhouden en schoonge

maakt worden. 

h. Voorkomen moet worden dat de frekwentie van de beeldgeneratie samen 

met de TL-verlichting interferentie op het scherm veroorzaakt. 

i. Voorkomen moet worden dat aan het einde van de levensduur van de TL

buis, deze gaat flikkeren. Dit is mogelijk door toepassing van speciale 

starters dan wel door gebruik van 1 starterloze 1 TL-buizen . 

j. De kleurentemperatuur van de verlichting mag de 3000 graden Kelvin 

niet overschrijden. 

k. Bij voorkeur dienen TL-armaturen te worden t oegepast met een lage 

luminantie . 

9 . 2. Klimaat 

a. De temperatuur in de werkruimte moet zoveel mogelijk gehandhaafd kun

nen blijven op 18 tot 23° Celsius (bij een buitentemperatuur van -10° 

tot 28°C}. 

b. De vochtigheidsgraad in de ruimte moet zoveel mogelijk gehandhaafd 

kunnen blijven tussen 50 en 70 procent. 

c. Tussen 0 en 2 meter mag de luchtverplaatsing niet liggen boven 0,1.m/s. 

d . De individuele gebruiker dient beschermd te zijn tegen warmteuitstra

ling van de apparatuur. 

9. 3. Geluid 

a. Het geluidsniveau in werkruimten mag niet liggen boven 55 dB (A). 

b. Het geluidsn iveau in werkruimten, waar gekoncentreerd wordt gewerkt, 

mag niet liggen boven 50 dB (A) • 
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c. Het geluid da t de apparatuur incidentee l produceert (typen b.v.) mag 

niet mee r da n 5 d B(A) mee r z i j n dan het achtergrondge l uid . Bi j het mete n 

van ge l uidsniveau nK>et men rekening houden met randapparatuur als prin

ters, telex en typemachines. 

d. De geluidsdruk van de (zuiver e) hoge t oon van de lijnfrekwe ntie van 

de kathodestraalbuis mag niet hoger z ijn dan 45 dB (A). 

9. 4 . Vloerbedekking 

De v l oerbedekking i n de werkruimte mag g een s t ati s che elektriciteit ver

.oo rzake n . 

10 . Indeling werkzaamhede n 

I n geva l van ze er langdurig ona fgebroken oogkontakt met beeldschermen 

kunnen vermoeidheidsvers chi j nselen optr eden. Zo mogelijk dient deze ar

be i d dan ook zo te worden i ngedee ld, dat er niet zeer langdurig onafge

broken oogkontakt met het beelds cherm is, maar dat deze werkzaamheden 

worden afgewis s eld door andere werkzaamheden . 

Indien dit niet mogelijk is, wordt dringend aanbevolen de werkzaamheden 

zo in te richten, dat niet gedurende meer dan twee uur onafgebroken in

t ens aan beelds chermapparat uur wordt gewerkt . Aanbevo len wordt, indien 

gedurende twee uur onafgebroken is gewerkt, het werk gedurende 10 à 15 

minuten te onde rbreken. 
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Bijlage 2.

Bij p. 30:

Vlak voor het ter perse gaan van dit rapport bereikte ons een rapport

van Paulsson e.a. (1984) over metingen aan elektrostatische en magne-

tischeveldenenröntgen-enUv-Stralingbij45beeldschermen.Deelek-
trostatische veldsterkten varieerden van O-30 kV/m, op 3O cm afstand van

het scherm, hetgeen niet meer is dan de ve]den ten gevolge van wrij-

vingselektriciteit. De magneetvel-den op 30 cm afstand waren in dezelfde

grootte-orde a1s die van een elektrische handboormachine (in de orde van

0,3 uT, d.i. o,24 A/n). De, voor een eventuele aktie op het lichaam meer

relevante \4risseling van het magneetveld per seconde varj-eerde van 7-170

mT/s, niet meer dan die van elektrische handwerktuigen' De gemeten

stralingsniveaus van röntgen en tIV waren nooit groter dan enkele pro-

centen van officiee.l- vastgestelde toelaatbare grenzen'

Bij p. 103:

Kort voor het ter perse gaan van dit rapport ontvingen wÍj een onder-

zoeksverslagvandeJapansevakbondsfederatiesohyo(Micro-computer
studiekommissie, Aantasting van lichamelijke en geestelijke gezondheid,

het onderzoek vDT-werk en gezondheid, Tokyo, sohyo, juti 1984, interim-

rapport (Japanse tekst) -

Uitde6B6singevuldeenquéteformulierenvanbeeldschermwerkerskomen
hetzelfde klachtenpatroon en ongeveer dezetfde klachtenfrekwenties naar

vorena].sinhetmeesteEuropeseenNoord-Amerikaanseonderzoek.De
meest opmerkelÍjke uitkomsten leveren de volgende vragen op: Is uw ge-

zichtsvermogen sinds ongeveer een jaar veranderd (resultaten van onder-

zoek)? Gelieve van toepassing zijnde veranderingen te omcirkelen'

geen verandering

bijziend geworden of erger bijziend geworden

astigmatisch geworden of erger gehrorden

ogen zijn niet onderzocht

Bijziend geworden of erger bijziend geworden was in de

rie 20 L/m 29 jaar ruim 46t.

34,32

36t
14,42

15,3r

leeftij dskatego-

opdevraagofmenklachtenoverdeogenheeftantwoordde50,6tbeves-
tigend. Van de vrour^len was dat 63,4*, van de mensen van 20 t/m 29 iaat

60t. Van afle respondenten is 6t met een oogklacht naar de dokter ge-

gaan. van alfe vrouwen in het onderzoek zou 43t wel een andere baan
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wiLlen, van de mannen 3Ot.
fnterpretatie van deze gegevens is moeil-ijk. Deze cijfers zijn nlet
rechtstreeks ontleend aan oogheelkundig ond.erzoek maar een weergave van
de respondenten- Niet duidelijk is of de veranderingen werden gekonsta-
teerd op grond van een verschil tussen twee jaarrijkse metingen of dat
tijdens één meting een afwi-jking is gekonstateerd Íraarvan men niet wist,
dat die aanwezig was. Een vergelijking met een kontrolegroep van niet_
beeldschermwerkers of met gemiddelde cijfers van de Japanse bevolking is
niet gemaakt. sohyo is van plan om ond.er meer op dit punt meer onderzoek
te (laten) doen. Zij pleit daarvoor j-n haar ,Kritiek op de richtlijnen
voor het werken met beeldschermen van het ministerie van Arbeid' van 20
juli 1984 (.fapanse tekst).
Dat zoveel mensen we, een andere baan zouden Ídilr-en hebben kan samen-
hangen met:

a) onzekerheid over de gezondheidseffekten van beeldschermwerk, rdaarover
met name in de loop van 1994 in Japan veel te doen is geweest, en

b) de grote verandering van de taakinhoud. rn Japan is altijd weinig
ge$/erkt met typemachines. Kantoorvrerk was over het algemeen schrijf-
werk' veer mensen moeten nu i-neens overstappen van schrijfwerk naar
beeldschermwerk.

Een ander onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd betreft in het bij-
zonder de relatie tussen beeldschermwerk en oogafwi-jkingen bij werkne-
mers in een groot krantenconcern (A.8. Smith e.a. , Lga/J. Deze onder_
zoekers hebben geen signifikant verband gevonden tussen de intensiteit
van het beeldschermwerk (aantal jaren beeldschermervaring; uren per week
aan het beeldscherm; kijkpatroon) en het voorkomen van oogafwijkingen
(staar, netvfiesafbrijkingen, refraktie_afwijkingen). WeI r,rerd er een
signifikant verband gevonden tussen visuere omstandigheden aan het
beeldscherm en oogvermoeidheidsklachten.



- zLl -

ÀANGEHÀALDE LÏTERÀTUUR

ABVA,/KABO. Autonatisering. Zoetermeer, 19g3

ACTON, W.I. Exposure criteria for industrial ultrasound.
L4 (r9t6) 42

Ultrasonics,

ADVIESGROEP MIKRO-ELEKTRONTKA.
elektronika. Den Haag,

Maatschappelijke gevolgen van de mikro_
1980. (Rapport van de Adviesgroep Mikro_el-ektronika.

ÀGO VERZEKERTNGEN.
Z. pt., L9B0

Ergonomische eisen voor het werken met terminals.

ADVISORY COMMITTEE ON SAIÀRIED EMPLOYEES AND PROFESSÏONÀL WORKERS.The effects of technological and structural changes on the em_plo)rment and working conditions of non-manual woikers. ceneve,rLo,1981

ALLEGRO, J.T. & E. DE VRIES. projekt Humanisering en medezeggenschapbij Centraal Beheer te Apeldoorn. ,s_Gravànhage, COB,/SER, 1979

AMERICAN NATTONÀL STANDÀRDS INSTITUTïON (ANSI). American National
Standard for the safe use of 1asers, ANSI 2_136. New york, Amer.Nat. Stand. Inst., L976

AI{ERSFOORT, E. VÀN e.a. Het NBC als test_case: maatschappelijke be_heersing van de automatisering. Woerden, Dienstenbonal_FNv, 19g3

AMEV. I'Ierken met beeldbuisstations en micro-ficheviewers. utrecht, 19go

ÀJ"lRo-bereid inzake het gebruik van beeldschermen. reg. nr. 304-gr/36,
7982

APELD..RN, J.H-F. vAN- Man and information technology; towards friend-lier systems. Delft, Delft univ. press, 19g3 (Stichting Toe_komstbeeld der Techniek, pub1. no. 38)

APEX (Assocj-ation of professional. executive, cr-erical and computerstaff). Office technology: The Trade Union response. London , L979

APEX (Association of professional, executive, clerical and computerstaff). Automatj-on and the office worker. London, 19g0

ARBETDSTNS'ECTTE. Bouw en inrichting van bedrijfsruimten. voorburg, Di-rectoraat ceneraal van de Arbeid, 1977 (publicatieblad p no. 30)

ARBETDSTNS'ECTïE. werken met beeld-schermen. voorburg, Directoraat ce-neraal van de Arbeid, L9g0 (concept voorlichtingsblad).
ÀRNDT, S" J. FELTES & J. HANAK. Secretarial attitudes tohrards lrord-processors as a function of familiarity and 10cus of control.Behav. rnform. Technol. 2 (7983) t7_22

ÀscH, A'W' VÀN & K.c. TUDENS. Netwerken bij de vier grote banken. rnfor-matie 26 (1984) 178-BB



_2t8_

BAïLY, J.E. & S.Ví. PEARSON. Development of a tool for measuring and

analyzÍng computer user satisfaction' Managem' Sci' 29 (1983)

530-45

BELL CANADA. Bell- Canada staat zwangere vrouwen toe andere baan te
eisen. Computable 14 (198L) 12 juni; 17

BENNETT, J., D. CASE, J. SANDELIN & M' SMITH (eds')' Vísual display
terminals. Ner^r Jersey, Prentice Ha]l, 1984

BERGER, H. Untersuchungsmethoden und soziale Wirklichkeit' Frankfurt'
SuhrkamP. J-974

BERUFSGENOSSENSCHAFTLICHE RICHTLINIE ZHl618. Sicherheitsregeln ftr
Bildschirmarbej.tsplàtzeimBfirobereich.Ausgabe10,1980

BESLUIT MINISTER PRESIDENT, 7 maart 1975. Aanwijzingen inzake de be-

scherming van de persoonl-ijke levenssfeer in verband met geauto-

matiseerde systemen, waarin persoonsgegevens zijn opgenomen'

Staatscourant (1975) no' 50

BERGSI\,IA, J. Beeldschermen en schadelijke stra1ing. Den Haag, Rijksge-
neesk. Dienst,1"982

BINASCHI, S., G. ALBONICO, E. GELLI & M.R. MORNLLfDI POPOLO. StUdY ON

subjective symptomatology of fatigue in VDU operators' In: E'

Grandjean c E. vigliani leds')' Ergonomic aspects of vDTrs'

London, Taylor & Francis, 1980' Pp' 219-25

BJORN-ANDERSEN, N. & F. BoRUM. Demokratisierung der Gestaltung von In-
formationssystemen' In: H'R' Hansen' K'T' Schröder & H'J' Weihe

(Hrsg) Mensch und computer' MÈnchen/v'lien' oldenbourg' 1979'

PP.321-47

BJORN-ANDERSEN, N. The changing roles of secretaries and clerks' fn:
H.J. otway a M. Pe1tu (eds')' New office technology: Human and

organizational aspects' London' Frances Pinter' 1983' Pp' 720-37

BJORN-ANDERSEN, N., B. HEDBERG, D' I\'IERCER a'o' The impact of systems

change in organisations; results and conclusions from a multi-
national stuày of information systems development in banks'

Alphen a,/d Rijn, Sythoff-Noordhof, 1979

BLOKDIJK,A.SysteemontwikkelingsmethodiekSASO'lnformatie23(1981)
222-37

BLoKDIJK, A. Het specificeren van systeemeisen door gebruikers' In: NoVI

Konferentie,GebruikersparticiPatiebijautomatisering',20oktober
1982, Maarssen,1982' PP' 33-63

BOONEN, K. & J. KEIJZER. Bezuinigingen en automatisering op het kantoor
van Hoogovens. In: H. Doorewaard, M' van Klaveren' F' Pot e'a'
(red.). Stratego op bedrijfsnj-veau; onderzoek naar techniek en

organisatie a1s resultaat van strategisch handelen' uijmegen/
Àmsterdam, rrs/srswo, 1983. Pp' 167-85



- zL9 -

BOUMA, H. Visual reading processes and the quality of text displ-ays.In: E. Grandjean e E. Vigliani (eds.i. rrgànomj-c aspects ofvisual display terminals. London, Taylor & Francis, 19g0,Pp.101-14

BRAÀS, G' van kaartenbak naar beeldscherm; veranderingen in de organi-satiestruktuur van de cemeentelijke Dienst lieriuisvestÍng onderinvl-oed van toepassing van electronische gegevensverwerking.
Amsterdam, Soc. Inst. U.v.A-, l-9g3

BRÀDLEY, G. Computerization and some psychosociaf factors in the workenvironment' rn: NrosH. neducing occupational stress. proceedings
of a conference 10_12 ytay, Ig7-1. Cincinnati (Ohio), 197g.pp.30-40

BRÀNDT, c', B' KoNDrc, z. pApADrMrrRrou u.A. computer und Arbeitspro-zess; eine arbeÍtssoziologische Untersuchung der Auswirkungendes Computereinsatz in ausgewàh1ten Betriebsabteilungen derStahlindustrie und des Bankgewerbes. Frankfurt/New york, CampusVerlag, 1979

BRÀoNrcER, u. Lichttechnische Eigenschaften der Bildschirmgeràte ausergonornischer Sicht. Zririch, ADAG, 1983 (Diss. ETEM: 731-O)

BRÀvERMAN; H. Labor and monopory capital; the degradation of work in thetwentieth century. New york/London, Mth. rev. press, 1974

BREV..RD, c. H.J- vÀN D.NGEN & A.J.J.A. MAÀs. verstoord administreren.Onderzoek naar beinvloedende faktoren op de (in_)effectiviteit
van administratieve arbeid. LeÍden,/Antr,í;rpen, Stenfert Kroese,
1981

BROVÍN, 8.S., K. DISMUKES & E.J. RfNALDUCCT. VidEO diSPlAY tErMiNAlS
and vision of workers; summary and overview of a lymposium.Behav. Inform. Technol. 1 (1982) ]^21,_40

BRUGGEMANN, A., P. GROSKURTH & E. ULTCH. ArbCitSZUfriEdENhEit. BErN,Hans Huber, 1975

BRLINNER, D. R. ïLG & p. KERN. Beeldschermposten en werkorganisatie;
een samenvattend verslag. stuttgart, Europese stichting ter ver-betering van levens- en arbeidsomstandigheden, 19g2 (concept)

BUCHBERGER, J. cesundheitliche Aspekte der Arbeit an Bildschirmgeràten;T1. 1 & 2. ïlt. Z.Arbeitssch. (7982). Nos. 5,/6

BUNYAN, D' & R. youDArE. Report of a case study on the impact of ne,,n,technoloqy on lvomen and trade union organisation 1n banking.Bristol, Bristol Resource Centre, 19g1

BUREAU oF RÀDroLocfcAL HEALTH, an evaluation of radiation emission fromvideo display terrninals. Rockvil1e, U.S. Dept. Hlth Hum. Ser_vices, 198L

BUSCH, G'K' probleme der Ergonomie bei der Ànwendung von sichtgeràte-anzei-gen im Bank und versicherungswesen. cenf, rnt. B. privatan-gest. Fiet,1977



-224-

BUURMAN, R. DEN. Leesbaarheid en begrijpelijkheid van de informatie op

beeldschernen. In: Nederlandse Vereniqing voor Ergonomie' Confe-

rentie 'Het s,erken met beeldschermterminals ergonomisch bezien"

op 15 novembe:. tg77 te Utrecht. Eindhoven, 1977 Pp. 65-89

qAKIR, A., H.J. REUTER, L. VON SCHMUDE & A. ARMBRUSTER. ANPASSUNq VON

BildschirmarueitsplàtzenandiephysischeundpsychischeFunk-
tionsweise des Menschen' Bonn' eunàesmin' Arb' Sozialordn' 1978'

( Forschungsbericht )

qAKIR, A., D.J. HART & T'E'M' STEWART' Visual Display Ternínals'
Chichester, víi1ey, 1980a'

qAKIR, A., D.J. HART & T.F.M' STEWART' nildschirm Arbeitsplàtze: Ergo-

nomie Arbeitsplatzgestaltung' Gesundheit und Sicherheit' Aufgabe-

organisation. Berlin etc, springer' 1980b

qAKIR, A' Bel-astung und Beanspruchung bei Bildschirmtàtigkeiten' In:

M. Frese tHrsg) ' stress im Brfro' Bern etc" Hans Huber 1981'

PP.46-77

CÀKIR, A. software-ergonomíe, wo stehen wir heute? Managem' z' 52 Q982t

341-4

CANADESEVAKBoNDVANoVERHEIDSPERSoNEEL.DieGefahrendurchBildschirm-
geràte. ,oto'ltà, Gewerkschaft öffentl' Angest' ontario' 1981

(Obersetzung)

cAREy, T. user differences in interface design. computer 15 (1982) no'

l].i 74-20

CARLSSoN. J. P. EHN, B' ERLANDER a'o' Plannj-ng and control from the

Perspective of labour; a short presentàtion of the Demos project'

Account. organ' Society 3 (1978) 249-60

CARROL!, J.M. The adventure of getting to knot^I a computer' Computer

15 (1982) no' 11;49-58

CBs (Centraaf Bureau voor de Statistiek) ' Automatiseringsenquëtei com-

puterinstalitti'" in de particuliere sector' Den Haag' 1983a

CBS (Centraal- Bureau voor de Statistiek) ' Automatiseringsenquètei com-

puterinstali;ai;; bij de overheid 1981' Den Haag' 1983b

CBs (Centraa] Bureau voor de Statistiek) ' Automatiseringsenquëte; auto-

matiseringspersoneel bij de overheid 1981' Den Haag' 1983c

CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) ' Automatiseringspersoneel par-

ticuliere sector 1981' Den Haag' 1984a

CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) ' Computerinstallaties in de

particuliere sector 1981' Den Haag' 1984b

CENTRÀL RoHU- visual display units; a review of the potential health

probfems .sso.i.tàa iitr, trr.ir use. wellington, N. zealand' Dept'

H1th, l-980 in"pt' centr' Reg' occup' Hlth unit)



-227-

CHRISTIS, J. H. DOLS, H. DOOR,VíÀARD e.a. Techniek, organisatie, arbeids_markt. samenvattend rapport. Nationaar. progranma Arbeidsmarkt-
onderzoek. Nijmegen, K,U., 1990 (pub1. no. 6)

crBoRRA, c. 6. p. MÀGGroLrNï. user-oriented education in informatics;
the experiences of some European trade unions. Milano/calabria,
ïnst. pofitecnico di Milano/università della calabria, 1979

cluB 25' standpunt van de werkgroep bedrijfsartsen, werkzaam bij banken,verzekeringsbedrijven, adminÍstratiekantoren en in vrije beroepen
inzal<e het werken aan beeldschermen door zwangere vrouwen. Juni1983 (Stencil)

COCKBURN, C. Brothers: male dominance and technological change. London,Pluto press, 1"983

COHEN, B.G.F. (ed.). Human
Elzevier, 1984

aspects in office automation. Amsterdam,

coMMïssroN ïNTERNATToNAL DE L.ÉCLÀïRÀGE. vision and the vDU r,rorkstati.on
Z.pl., CïE, 1983 (Techn. comm. 3.1. "Visual performance',. 3 rd.drft. techn. rept.)

coNEN, G- & F. HUTJGEN. Kwalitatieve ontwikkeringen in de werkgelegen-
heid. Econ- Statist. Ber. 65 (1990) 23 april; 7 mei; 4 juni

cooLEY , M. Architect or bee? The human technofogy relatÍonship. slough,
Hand & brain, 1980

cooLEY, l'1. The taylorisation of intellectuar work. rn: r,. Levidov &
B. Young (eds-). Science, technology and the 1abour process"
London, 198L. pp. 46-65

cox, E.A- Electromagnetic radiation emissions from visual display units;
a review. Displays 4 (1983) 7-LO

COX, T., M. THIRLAVíÀY, C. WATTS a.o. Job stressi the effects of repeti_
tive work. z. p]..., Dept. Employment Gazette, LgTg

cRANoR, L-A-, J. KARÀSEK, A. ROBERT, & J- cARrïN. Job characteristics
and office work; findings and health implications. papeï presen-
ted at the NrosH conference on occupationaf health issues affec-
ting clerical/secretarial personnel, Cincinnati, July L9g1. The
Delft Group, l9e2 (niet genummerd)

CRESPY, J. § P. REy. Work on visual display units; risks for health.
2.p7., wHo, 1983

CRINE, S. The hidden army. London, Low pay Unit, L979

DAfNOFE, M.J., À. HApp & p. CRANE. Visual fatigue and occupational stress
in VDT operators. Hum. Eactors 23 (L991) 521-38

DAINOFF, M.J. Occupational stress factors in visual display termj-na1
(vDT) operation; a review of empirica.r research. sehav. rnform.
Technol. 1 (1982) t4t-76



- zzz -

DAINOFF, M.J. Ergonomic comparison of video display' terminal work-
stations, 1. Effects on operator performance' physical discom-

fort and visual function. Cincinnati (Ohio), NIOSH, 1983a

DAINOFF, I"l.J. Ergonomic comparison of video display terminal work-
stations. 2. Effects of work-rest breaks' Cincinnati (Ohio) '
NrosH, 1983b

DAINOFF, I{.J. Ergonomic comparison of video display termj-nal work-
stations, 3. Effects of postural manipulations' Cincinnati
(Ohio), NIOSH, 1983c

DA.!4, B. VAN, T. WENTINK & H- ZANDERS' Management en automatisering'
kansen en bedreigingen. Een opini'e-onderzoek bij managers over
de gevol-gen van àutómatisering' Tilburg/Den Haag' vrFKA ' 7942

DATASAAB, Ergonomie, de derde faktor. Z' pl', z'1'

DAVIS, E.G. & R.W. SwEzEY' Human factors guidelines in computer
graphics: a case study. Int. J' Man-Machine Stud' 18 (1983)

1l-3-3 3

DELFT-GRoUP,THE.Papersandliteratureofthefirstinternationalconfe-
rence on *o*.-rr's employment and new technology' Delft' March

l8-2O, 1982. De1ft, 7982

DERWORT, F.L., F.R. VAN HOEVELAAK & G'J'M' ZEGERS' Eindversl-ag onder-
zoek sociafe aspecten automatisering' Utrecht' N'S' 1983

DETERS, M. Geschlechtsspezifisches Arbeitsvermögen und Technikentwick-
lung: Determinanten der beruflichen Benachteiligung von Erauen'

ïn: R. Jokisch (Hrsg.). Techniksoziologie' Frankfurt' Suhrkamp'

1982. PP. 409-35

DEUTSCHEANGESTELLTENGEIVERKSCHAFT.Bildschirmarbeit.Sicherheitund
Fortschritt ftr die Angestellten' Hamburg' 1981

DGA-WERKGRoEP.Beleidsvormj-ngmicro-e]-ectronica:Mj.cro-electronicaen
kwaliteitvandearbeiddl.l.Voorburg,Dir.Gen.Arb.,l9S3

DGBBUNDESVoRSTAND.'AutomationundAngestel]-te'.Dfisse1dorf,z.j.
(DGB Schriftenreihe Bd' 7)

DIENSTENBOND FNV. Nota beschermj-ng persoonsgegevens' woerden' 1982

DIERGÀARDE DE VENTE, c. sociaal Befeid en automatiserinq bij DHV'

Raadg- rng. Bureau Utrecht, Vakgr' Soc' Psychol' & Psychol'

Organ. R.U., 1983

DIGERNES, V. & E.G. ASTRUP. Are data screen terminals a source of in-
creased PcB-concentration in the working atmosphere? Int' Arch'

Environm. Hlth- 49 (L982) 193-7

DïN STANDARD 6623!. Kennr^'erte f0r die Anpassung von Bildschirmarbeits-
p1àtzen an den t'lenschen' Berlin/Köln' Beuth' 1983



_223_

DOCHERTY, H-G. some mismatches constraining user choice in systems de-velopment, In: A. Mowshowitz (ed.). Euman choice and computers2. Amsterdam, North Holland pub1., 1980. pp. 135_48

DocsHfr, D. zehn wege, ein Terminal zugrunde zu ri.chten. wechselwirkung
5 (1983) febr. (overgenomen uit: processed Wor1d, autumn 19g2)

DOOREIVAÀRD, H., H. REGTERTNG & B. RIESE!ÍIJK. Da Capo a1 Fine. In:H. Doorevraard, M. van K1averen, F. pot & M. van der wouden(red.): Stratego op bedrijfsniveau; onderzoek naar techniek enorganisatie als resultaat van strategisch handelen. Nijmegen/
Amsteïdam, ITS,/SISWO, 1993. pp. 129_64

DREYER, v', s. JENSEN, A. sAABy J.HANSEN e.a. ArbeÍdsklimaat en beeld-schermterminal; een literatuuroverzicht. Tastrup (Denemarken)
Teknologisk rnst./Euïopese stichting ter verbetàring van levens-en arbeidsomstandigheden, 1,991

DUKE-ELDER, W.S. Textbook of ophthalmology, vol. 4, London, Kimpton,
L949

DUL, J. & F.!Í. UMBACH. Bee.Ldschermmeubj.lair voor het K.T.Z._project,
onderzoek van de werkgroep ergonomie automatisering RABO. Z-pL.,
1980

DUNCAN, M. Microelectronics; five areas of subordination. rn: L. Leví-dov & B. young (eds.). Science, technology and the labour process.
London, 1981. pp. lB4-92

EKKXRS, C.L., A.A.F. BROUIVERS, C.K. PASMOOIJ & p.M. DE VLAMING. Mens enArbeid; effecten van automatisering. teiden/Den Haag, NIPG/TNO
& coB/sER, 1980a

EKKERS, c.L., A.A-F. BRouwERS, c.K. pASMoorJ & p,M. DE vLÀ.MrNG. Mense-lijke stuur- en regeltaken. Leiden, NIPG/TNO, 19g0b

EKSL, R., P. MÀTTour, E. BEUCHE & N.J. REUTER. The impact of erectronic
dataprocessi-ng on the office workers, skills in Erance and the['ederal Republi-c of cermany- paris, European Foundation for the
improvement of 1iving and working conditions, l,9gl, (concept)

ELrAs, R., F. cÀrl, M. TïSSERAND & H. cHRrsrMANN. rnvestigations in
operators working hrith CRT diplay terminals; relationships be_
tween task content and psychophysiological alterations. In:E. Grandjean & E. Vigliani (eds.). Ergonomic aspects of VDT,s.
London, Taylor & Francis, 19g0- pp. 211_7

ELIÀS, R. & F. CAïL. Contraintes et astreintes devant 1es terminaux àécran cathodique. Trav. Securité 10 (1982) 498_511

ENGEL, F.L. Information selection from Visual Display Units. fn:E. Grandjean & E. Vigliani (eds.). Ergonomic aspects of VDT's.
London, Taylor & Francis, 1990. pp. 121_5

ERrcssoN ïNFoRMATToN sysrEMs. Human factors and information systems.hform. Resource Managem. London (19g3a) no. 1



-224-

ERÏcsSoNINFoRMATIONSYSTEMS.Standards,recomrnendationsandunion
guidelines. In: Ericsson information systems' Ergonomic prin-
.ipf." in office automation' Brornma, Ericsson' 1983b' Pp' 133-50

FADDEGON,J.,P.G.M.MÀATHUIS&A.G.M'VRTNS'Checklistvoormens-com-
puter dialogen; notitie 81 DNL/204, Leidschendam' Dr' Neher Lab'

PTT,1981a

FADDEGON, J,, P.G.IV1. MAÀTHUIS & A.G.M' VRINS' Aanbevelingen voor het
ontwerp van mens-machine dialogen' Informatie 23 (1981b) 476-42

EAHNRfCH,K.P.,A.FAUSER&N.HELLER'Dematewaarinelektronikaopde
bureaus en kantoren is ingevoerd; een samenvattend verslag'
stuttgart, Fraunhofer-Inst. Arbei-tswirtsch' org" 1983 (concept)

FÀRBER, 8., J. REICHLE & K.F. SCHRADE. Ergonomische, physiologische und

organisationspsychologische Parameters der Bildschirmarbeit'
TËbingen, Psychol. Inst. Univ' Tribingen, 1983

FEDERATïON DES EIVIPLOYÉS ET CADRES CGT FORCE OUVIÈRE. Rapport sur f in-
formatique. Paris, z. j.

FERGUSON, D.A., G. MAJOR & T. KELDOULIS' Vision at work' Appl' Ergono-

mics 5 (1974) 84-93

FIET (Ïnternationaler Bund der Privatangestellten) ' Computer und Arbeit:
FIET Àktionsprogralnm. Génève' 1979

TINEMAN, S. A Psychosocial model of stress and i'ts application to mana-

gerial unemployment. Hum' Relat' 32 $9791 323-45

ELETCHER, B.C. & R.L. PÀYNE. Stress at work: a review and theoretical
framework. Personnel Rev' 9 (1980) 19-29

FLEUREN, P. Automatisering, organisatiestructuur en kwaliteit van de ar-
beid; een studie naar sociaal-organisatorische aspecten rondom

de administratieve automatisering. Nijmegen/wijchen, K.u./ver'
Kaderpers. bank- en verz'wezen, 1983

PNV. wensen van de FNV voor richtlijnen bij het werken met beeldscher-
men. Àmsterdam, 1981

FNV Vrouwensekretariaat. vrouwen en automatisering. Amsterdam, 1982

FNV. Humanisering van de arbeid. Beleidsnota' Àmsterdam' 1983

FNV/E. BURÏNGH. Beter !^rerk. Amsterdam, 1983 (FNV Handboek)

FRÀNK, A.L. Effects on health followi-ng occupational exposure to video

display termi-naIs. New York, Mount Sinai School Med' 1983

ERANKENHAUSER,M.Sexdifferencesinreactiontopsychosocialstressors
and psychoactive drugs- In: L' l'evi (ed')' Society' stress and

disease, vol. 3, oxfórd, oxford univ' press' 7978' Pp' 135-140



_225_

ERÀNSEN, F.J.G., H.J.L. SEEGERS & J.J.À. VOLLEBERGH. De mate van in_voering van elektronische apparatuur in het kantoor. Nijmegen,
1982

FRESE, M. (Hrsg). stress im BËro. Bern etc- Hans Huber, 19gJ-

FRUYTTER, B' & À- TER HUURNE. Kwaliteit van de arbeid a]s meetprobleem;een vergelijkende literatuurstudie. Tilburg, IVA, 19g3

GARDELL, B. production techniques and working conditions. current swe-den (1980) no 256, august

GELDER, 9í' vAN. AutomatiserÍng en werkgeregenheid. woerden, Diensten-bond FNV, 1979

GELDER; ,,. vAN. Automatisering de baas. woerden, Dienstenbond FNV, 19g3

GEMEENTELTJK CENTRUM vooR ELEKTRoNTSCHE TNFoRMATTEVERWERKTNG. Het in-richten van bee.Idschermwerkplekken. Z. pI., z.).
GEUS, J. DE. Nieuwe technieken en de taakafbakening tussen grafici enjournalisten- rnreiding symposium'nieuwe grarische techniekenen de journafistiek', 19 oktober 197g

GEZONDHETDSRAÀD- Advies Ínzake de gevaren van microgolfstraling en dedaaruit afgeleide aanvaard.bare stralingsniveaus.,s Gravenhage,Staatsuitgeverij, 1976

GEZONDHEIDSRAAD. Aanvaardbare niveaus micrometerstraling. Den Haag,Staatsuitgeverij, 1978

GHIRINGHELLI, L. Collection of subjective opinions on use of VDU,s.In: E. Grandjean & E. Vigliani (eds.). Ergonomic aspects of VDTtsLondon, Taylor & Francis, L9g0. pp. 227_31

GIEFFERS, F. & K.D- MULLER. personalpolitische Àspekte bei der Ein_richtung von bildschirmunterstfitzten Arbeitsplàtzen. rn: F.Gieffers & K.D. Mriller, Arbeitsplatz Bildschirm, Heidel_berg,Sauer, 1982. pp. 749_203

GIKÀS, M., M. HARTMANN, A. SCHI4TEDER & c. SZÉLL- Technologie, Arbeits_organisation und gesellschaftliches Ber^,usstsein; Beitràge zueiner Theorie der Arbeit. Osnabrrick, Univ. Osnabrrick, 19g2

GrovÀNNrNr' T' Die Tageszeitung rcorriera de1la serar, paper europàischeKonferenz rjber die neuen Technologie und die Arbeitsbedingungen.Paris, g-r-1 mai 1993. Brussel, Europàischer Gewerkschaftsbund,
1983

GLAZEN (DE) MENS ÏN HET BEDRÏJF (1 & 2) . PTiVACY PErSOONSrEgiStr.,
Amsterdam (1983) nos. 1 & 2.

GoRDoN, D' capitalist efficiency and socialist efficiency. Mth. Rev.28 (1976) no.3



-226-

GORDON LAWRENCE, w. e.a. Fysieke en psychologísche stress tijdens het

werk. Dublin, Europàse Stichting ter verbetering van fevens- en

arbeidsomstandigheden, 1981

GOTTSCHALL, K. & o. MICKLER, J' NEUBERT' G' SCHÀFER' Ausr^/irkungen

technisch-organisatorischer Verànderungen auf Routinetàtigkeiten
in den Verwaltungen der Privatwirtschaft' 1' Zwischenbericht'
Göttingen, Soziol. Forschungsinst'' 1981-

GOTTSCHALL, K. & O. MICK.I,ER, J. NEUBERT, G. SCHAFER. AUSW1TKUN9CN

technisch-organisatorischer verànderungen auf Routinetàtiqkeiten
in den Verwaítungen der Privatt'irtschaft ' 2' Zwíschenbericht'
Göttingen, Sozj-o1. Forschungsinst" 1982

GRANDJEAN,E.&E.VIGLIANI(eds')'Ergonomicaspectsofvisualdisplay
terminafs. Proceedings of the international workshop, l4ilan'
March 1980. London, Taylor & Francj-s' 1980

GRANDJEAN, E., W. HONTING & M. PIDERMANN' VDT workstations design:

Preferred settings and their effects' Hum' Factors 25 (1983)

].6L-75

GREEN, T.R.G., S.J. PÀYNE; D'L' MORRISON & A' SHAW' Friendly interfacing
to simpfe speech recognizers' Behav' Inform' Technol' 2 (1983)

23-34

GRAUNKE, H. & H. JULICH, H'C' PETERSEN u'A' Eumanisierung der Arbeits-
bedingungen beim Dialogverkehr am Datensichtgeràt' 2 TIe' Bonn'

BI'IFT, 1982. PP. 284-91

GREGORY, J. The electronic office; a stress factory for women clericals?
In: The Delft-Group Papers and literature of the fj-rst interna-
tional conference on women's employment and new technology' Delft'

March l-8-20 , 1-982. De1ft, 1982

GROOT, J.P. DE & A. KAIVIPHUÏS' Visuele aspecten bij de invoering van

beeldschermenbijde00sinformatiedienst.DenHaag,PTT-Bedrijfs-
geneesk. dienst, 1979' (rap' 730/6)

GROOT, J.P. DE & A. KAMPHUIS. Eyestrain in vDU usersi physical corre-
lates and fonq-term effects' Hum' Factors 25 (1983) 409-13

GRooTENDORST, G. oog en beeldscherm' Rotterdam' AMRo-Bedrijfsgezondh'

dienst, 1980

GRooTENDORST,G.oogenbeeldscherm.Rotterdam,ÀI4Ro-Bedrijfsgezondh.
dienst, 1982

GROOTENDORST, oog en beeldscherm' T' Ergonomie I (1983) 7-11

GRoSKURTH,P.(HrSg).ArbeitundPersön]ichkeit.Reinbek,Rohwolt,1979

GRoSS, G. Augenbeschr^rerden und Àugenbelastungen bei der Arbeit am Daten-

sichtqeràt- Arbeitsmed' Socialmed' Pràventirrmed' 12 (1980)

292-6



GROSS, c. & E. WÀGNER. ïst der
Bi ldschirm-Arbe i tsplatz
77a-a4

- 22'7 -

Siebtest bei Aufnahme einer Tàtigkeit am
ausreichend? Zbl- Arbeitsmed. 33 (1983)

GUNNARSSON, E. & o. osrBERG. physical and mental working environmentin a terminal-based data system. fn: The Delft cioup. papers andliterature of the first international conference on-women,semployment and new technology, De1ft, March 18_20, 1982. Delft, 19g2(res. rept. 1977)

GUNNARSSON, E. & r- 
'.DERBERG. 

Eye strain resulting from vDT work atthe swedish Telecommunications AdministratiJn. app1. Ergonomics14 (1983) 61-9

HAGE, H. cesprek met computeri gfeen science fiction. TNo_project 11(19e3) 404-6

HATDER, M' & H. SLEZÀK. Arbeitsbeanspruchung und Àugenbelastung anBildschirmgeràten. Wien, Verlàg OGB, 1975

HATDER. M., ttr. KLINDf & M. wErssENBocK. worker strain rerated to vDU'swith differently co.Ioured characters. rn: E. c.";àj;un & E.Vigliani (eds.). Ergonomic aspects of VDT,s. l_ondoi, Tayfor &Francis, 1980. pp. 53_64

HAfDER, M., M. KUNDr & p. K.LM. Beanspruchung bei Bildschirmarbeit.
Wien, Verlag OGB, 19g1

I{ÀMM]NK, R-J. Àdministratieve automatisering in Nederfand 1976-1981
Àmsterdam, NOVI, 1979

HALLEN, P. VAN DER. Het Belgisch technologieakkoord. Leuven, K.U., 19g4(Paper Sociologendagen 19g4 Amsterdam)

HANDEL oc KONTOR r NORGE (vakbond). Eaglig/politisk Malsetting i 19BO_arene. Oslo, z.j.

HANSEN, H.R. & K.T- SCHRODER & N.J. I{EIHE (Hrsg). Mensch und Computer:zur Kontroverse fiber die ökonomischen und gesellschaftlichen Àus-wirkungen der EDV. Mfinchen/Wien, Oldenbourg, 7979

HART, W. TER. De werkgrever 4 (1980) no. t8

HARTMANN, 8., J. LEfBrc & K. ROLL. Optimale sehbedingungen am Bild_schirmarbeitsplatz. Licht (1983) 442_6

HARTMANN, M- spiefràume alternativer Àrbeitzplatzgestaltung bei Ein-f[hrung neuer Technologien; dargestellt am Beispiel des EDV_Einsatzes in der Industrieverr.ltrng. In: M. Gikas, M. Hartmann,A. Schmiede.r u.A. Technologie, Arbeitsorganization und gesell_schaftliches Bewusstsein, Beitràge zu einer Theorie der Arbeit.Osnabrrick, Univ. Osnabrrick, 1982. pp, 83_124

HATTKE, w', w-H- STAEHLE & J. syDow- socio-economic trends in the useof visuar display units in the office sector. Berlin/Darmstadt,
European Eoundation for the improvement of living and workingconditions, 1991 (concept)



410 -

HAUE, R. Electric and magnetic fields at poh'er frequencies'.with parti-

cular refer".,." tó 50 and 60 Hz' Ii-r: M'J' Suess (ed') ' Nonioni'zing

radiation protection' Kopenhagen' wHo 1982' Chpt' 5

HAUPTMANN, À.G. & B.F. GRIEN' A comparison of command' menu-selection

and natural-language computer programs' Behav' Ïnform' Technol'

2 (1983) 163-78

HAYES, Ph., E. BALL & R' REDDY' Breaking the man-machine communication

barrier. Computer 14 (1981) no' 3' 19-30

HEDBERG, B. Using computeri-zed information systems to design better

organizatio"=-:;à jobs' rn' N' Björn-Andersen (ed')' The human

sideofinformationprocessing.Stockholm,lgS0.Pp.19-37

HEfNoNEN, o.P. & S.D. sHAPrRo' Birth defects and drugs in pregnancy'

Littleton (tr'tass. ) , Publ . sci ' group' 1977

HELANDER, M.G., P.A. BILLINGSLEY & J'M' SCHURICK' An evaluation of human

factors research on visual display terminals in the workplace'

Human Factors Review 1984 ' 55-729

HELBING, W. Pathologie der Frrihschwangerschaft' In: G' Döderlein & K'H'

Wu1f, r,o:-. s]-tttl"' ut:"tt't"' Urban & Schwarzenberg' 1966' Pp'

22 tt.f .

HERTOG, J.F. DEN, c. WIELINGA & P' HEINE' The integration of a computer

system in the task envirorunent of process operatorsi a case of

action t."..iti'-i"t a' t'to*showitz (ed') ' Human choice and com-

puters z, ern"itiatm' North Holland PSl" 1980' Pp' 111--33

HERToG,J.E-DEN.Gebruikersparticipatie'uitgangspuntenbijhetin-
schakeren "'íg;ii'ixàrs 

in àutomatiseiingsprojecten' rn: Neder-

landse vereniging voor Ergonomae' Conferentie 'Automatisering kan-

toor en ergonomie' op 16 december 1981 te Eindhoven' Amsterdam'

1981. PP. 49-59

HESSISCHE SOZIALI4INISTER, DER' Arbeitsbedingungen an Bildschirmarbeits-

pIàtzen. Konferenz der }4inister und Àenatoren f0r Arbeit und

Soziales der Lànder' den 31' mai 1983'

HEUSDEN, E. VAN, R' PLOI'IP & L'C'w' POLS' Effect of ambient noise on the

vocal outpui ""J 
ti'" preferred listening level of conversational

speech. appl' ato'"tics 12 (1979) 31-43

HTRNTNG, c.R. & J.H. ArrKxN. cathode-ray tube X-ray emission standard

for video ui"pï"v terminals' Httir ehysics 43 (1982) '72'7-31

H.LAGER, p. software Engineering. Nijmegen, K.ÍJ., Lgig (colfege-dictaat)

HOoGoVENS/ESTEL. Handleiding voor het inrichten van werkplekken met

beeldschermen'IJmuiden'Hoogovens/Estel'1980

HOSAKA, M. & F. KIIVIURA' Using handwritten action to construct models of

ensineering;j;t;;' óomputer 15 (1982) no' 11; 35-47



_229_

HOSS, D., K.U. GERHARD?, H. KRÀMER, & A. WEBER. Die soziale Àuswirkungen
der ïntegration von CÀD und CAM, Vorstudie ftr ein empirisches
Hauptprojekt. Erankfurt, Inst. Sozialforschung, 1983

HOUTEN, J, VAN (ed.). The competitive strength of the information and
communication industry in Europe. The Hague etc., Nijhoff, 1983

HUNTING, W. PosturaL loads at VDT workstations. In: The Husat research
group. Papers presented at the one day conference March, 1981 at
the rHealth hazards of VDU's?, 2. Loughborough Univ. Technol.
Loughborough, 1981. Pp. 63-87

HOLTGREN, c.V. & B. KNAVE. Discomfort glare and disturbance from light
reflections in an office landscape with CRT displays. App1. Er-
gonomics 5 (L974) 2-8

HUPPES, T. Maatschappelijke gevolgen,chip'-technologie. Leiden,/Ant-
. werpen, Stenfert Kroese, 1980. Pp. 71 e.v.

IBM. Human factors of workstations with display terminals. San Jose,
(ca1.), rBM,7979

IBM. Ergonomics and visual display units; a guide for managers. 2.PI.,
rBM, Corp. Hlth Safety Dept., 1981a

IBM/P.J. ROBERTSoN. A survey of users of the IBM 3279 color display
station. Winchester (Harnps.), tBM, 1981b

IBM. Een ander beeld van het scherm; 2e gew. dr. Zoetermeer, IBM, 1981c

IMB/P.J. RoBERTSON. Revi"ew of colour display benefits. winchester
(Hamps.), IBM, 1982

IG DRUCK UND PAPIER. Okonomisch-technische Entwicklung und Auswirkungen
auf die Beschàftigten in der Druckindustri.e und bei Presseverla-
gen. Bd 1- & 2. Z. pl., 1982

IG DRUCK UND PAPïER. Neue Technologien und Tarifpolitik. Express (Offen-
bach) (1983) nos. 7/8, 13-4

IG METALL. Àrbeiten am Bil-dschirm. Frankfurt, 1980

INDUSTRfEBOND FNV. Werken met beeldschermen. Amsterdam, 1980

INDUSTRIEBOND FNV. Automatisering in de industrie. Amsterdam, 1982

INTERNATïONAL COMMïSSION ON RADfOLOGICÀL PROTECTION (ICRP) . Protection
against ionizing radj.ation from external sources. Ner4r York, Per-
gamon, 1969

INTERNATïONAÍ, CONFEDERATION OF FREE TRADE UNTONS. New technology and
hromen's enployment. Brussel, L983

. JANSSENS, F. Automatisering in de pers. Berchem (Be]gië), EPO, 1983

JENKINS, C. & B, SHERMAN. Computers and the Unions. London, 1977



*230-

JOHANSSON, G. & G. ARONSSON. Stress reactions in computerized admini-
strative work. Stockholm, Dept. Psychol. Univ. Stockholm, 1980

,foINT EORUM OF COMBINE COMMITTEES. The control of new technology; Trade
Union strategies in the workplace- z.pI- , 1982

JOKISCH, R. (Hrsg). Techniksoziologie. Frankfurt, Suhrkamp, 1982

KALSBEEK, J.i4/.H. Periodiek onderzoek op de werkplek zelf. Enschede,
Stichting Ergonom. Technol. TH Twente, 1982

KÀLSBEEK, J.w.H. Kijk op mentaLe belasting. Deventer, Kluwer, 1983

KEMPEN, c.A.M. Wat betekent taalvaardigheid voor informatiesystemen?
TNO-project (1983) 401-3

KERN, H. & M. SCHUMANN. NeUe ProduktionSkonzepte haben chancen; Bestands-
aufname und Trendbestimnung der Rationalisierung in den in-
dustriellen Kernbereichen. oberarbeitete Fassung eines vortrags
im Rahmen der DFG-Kolloquienreihe'Industriesoziologischer Tech-
nikbegriff' am 25.11.1983 im Institut frfr sozialforschung Frank-
furt. Góttingen, SozioL. Forschungsinst- , 1-944

KILIAN, W. Personalinformationssystemen j-n deutschen Grossunternehmen'
Berlin etc., Springet, 1982

KïNTZ, R.T. & D.O. BOhTKER. Accomodation response during a prolonged
visual search task. App1. Ergonomics 13 (l-982) 55-9

KNAVE, B. víork with visual display units; what we know and want to know

Nat. Board Occup. Saf- HIth., Newsletter 4 (1983) 6-9

KNEVELS, p. Der Einsatz von Bil,dschi-rmgeràten aus der sicht der Arbeit-
geberverbànde. Leistung und Lohn 95 (1980) Themanurnmer

KoCHL]NG, A. Rationalisierung - auch Frauensache! Frankfurt, I.G. Meta1l,
1980

KRAGT, H. & E. PISO. Een nieuwe mens-machine relatie. fn: Kon- fnst. van

Ingenieurs (KIVI). Afd. Gezondheidstechniek en Ned' Ver' v' Er-
gonomie.Kwaliteitvandearbeidbijindustriëleautomatisering
Symposium, Den Haag, nov. 1982. Voorburg/Den Haag, 1982

KUBfCEK, H., P. BERGER. C. DoBELE & D. sEÏTz. Handlungsmöglichkeiten
des Betriebsrats bei Rationalisierung durch Bildschirmgeràte und

computer gestfitzte Informationssysteme. saarbrrfcken, Arbeitskammer
des Saarlandes, 1981

KUHN, M. cÀD und Arbeitssituation: untersuchungen zu den Auswirkungen
vonCADsowiezurmenschengerechtenGestaltungvonCAD-systemen.
Ber1in etc. SPringer, 1980

KURSBUCH 66. Die erfasste Gesellschaft. Berlin, 1981

KYNG, M. & L. MATHIASSEN. Systems development and Trade Union activi-
ties. Àarhus, Computer Sci. Dept. Aarhus Univ', 1980



-237-

IÀBOUR INSPECTOMTE/MÏNÏSTRY OF LABOUR. AV1àSNiN9 A\/ bildsKàrMAr. SIOCK.holm, 1978 (Arbetarskijddsstyrelsens anvismingar no. 136)

LAuBLr, Th., w- H0NTTNG & E. GRANDJEAN. visual impairments in vDU ope-rators refated to environmental condi.tions, rnr E. Grandjean &E. Vigliani (eds.). Ergonomic aspects of VDT's. London, Taylor
& Francis, 1980. pp. 95-94

LÀUBLf, Th., W. HUNTING e E. .RÀNDJEÀN. postural and visuaL.Ioads at
VDT workplaces 2: Lighting conditions and visual impairments.
Ergonomics 24 (tg9t) 933-44

LÀuBLr, Th- Paper presented at the rnternational scientific conference,Turin, 7-9 nov. 1983 under the auspices of the fnternational
Ergonomic Association. Gecit. In: Grandjean, E. Ergonomic andhealth aspects in modern offices. Newsfetter permanent comrnis-sion and internationaf association on occupational health 3(1984) :, e-r:

LATERVEER, R. Arbeidsomstandigheden en beeldschermen. Inleiding t.b.v.de rBM-conferentie 'Kijk op beeldschermen' op 9 december 19g1

LENroR, T.M.J. Enkele psychologische aspecten van het gebruik van beeld-
schermterminals. In: Nederlandse Vereniging ,ooi Ergonomie. Con_ferentie'het werken met beer-dschermterminals ergonómisch bezien.,
op 15 november L977 te Utrecht. Eindhoven, L977. pp. tO7_26

LINDEN, V. & S. ROLFSEN. Video computer terminals and occupational
dermatitis. Scand. J. Work Environm. Hlth 7 (tgt.t) 62_4

LrrrLE, A.D. The Netherrands in the information age; a context for dis-
cussion on information policy in the Netherrands. carnbridge
(Mass.), Little, z.j. (Samenvatting in Info ,90. Den Haag,
Centrum voor informatiebeleid, 1991)

LONG, J., N. HAMMOND, P. BARNARD. & J. MoRToN. rntroducing the interactive
computer at work. Behav. fnform- Technol. 2 (1993) 39_106

MAAS, A.J.J.A., G.G.J.M. POETH & E. DE LEEDE. Codes en decoderen; een
analyse van literatuur over technologie, kwaliteit van de arbeid
en kwaliteit van bestaan. D]-. rap. 1 ,Delft, Interfac. Be_
drijfsk. T.H., 1982 (Scitech. publ. 13)

MAKAY, c. Mensen voor de schermen; onderzoek naar schaderijke gevolgen.
Elektronica 17 (L982) 16-9

METRA CoNSULTTNG GRoup. The social impact of chip technology, 2 vo1s.
London,1982

MEURS, P., M. ROHLïNG & M. WEGGELAAR. Is de chip vrouwvriendelijk? Eenliteratuurstudie naar de gevolgen van d.e invoering van micro-
electronica voor de krrafiteit en kwantiteit van vrouwenarbeid.
Leiden, Werkgr. Arb. & !Íe1zijn, R.U., 19g2

MICHAELSON, S-M. Microwave and radiofrequency radiation. In: M.J. Suess(ed.) . Sorrionizing radiation protection. Kopenhagen. t{.H.o.,
1982. Chpt. 4



-232-

À4INISTRYoEHEALTHANDWELFARE.Investigationofradiationemissions
from video display terminals' Ottawa' 1983 (Rept' no' 83-EHD-91)

MINISTRY OF LABOUR, KOPENHAGEN. 'Workinq Environment Act" Act no' 681-

23 dec. 1975, KoPenhagen, 1975

MINISTRY OF LABouR, OTTAWA- In the chips: opportunitíes' people' part-
nershiPs. ottawa, 1982

MïNISTRY oF LABOUR, ToRONTO. News release No' 80-43' Toronto' 1980

MINNAERT,M.Denatuurkundevan'tvrijeveld2'3edr'zutphen'Thieme'
1970. PP. 303

MoK, A.L, Arbeidstaakbeheersing, kwalificatie en beroep' In: J'J'J' van

Dijck e.a. (red.). Kwal'iteit van de arbeid; een sociologische ver-
kenning. Leiden/Antwerpen, Stenfert Kroese' 1980

MORGALL, J. Typing our 1^'ay to freedom: Ïs it true that new technology
can liberate women? Behav' Inform' Technol' 2 (1983) 275-26

MUMrORD, E. & D. HENSHALL- A participative approach to computer systems

design, a case study oi the introduction of a nehr computer system'

London, 1979

MooRE, A.D. The biological effects of small air ions' Michigan' Sc'

Res. Club univ] of Michigan, 1982' (Science Vignette 44)

MURRAY, W.E., C.E. I'1OSS, W.H. PARR & C' COx' A radj-ation and industrial
hygiene survey of visual di-sp1ay terminal operations' Hum' Factors

23 (1981) 473-20

MURRELL, H. Work stress and mental strain' London' Dept' Employment'/

VÍork Res. Unit, 1978

NALGo(NationalandLocalGovernementofficersAssociation).Thefuture
with new technology; a NALGO view' London' 1981

NATIoNAIASSoCIATIONoEOFFICEWoRKERS.Technicalmemorandum;9to5
campaign on VDT risks' Cleveland (ohio) ' Nat' Àssoc' Office
Workers, 1983

NATIoNALRESEARCHCOUNCfL.VideodÍsplays,workandvisíon.washington,
Nat. acad. Pressr 1983

NC!rI(Neder].andsChristelijkWerkgeversverbond).AndersWerken.DenHaag,
1981

NEDERIÀNDS OOGHEELKUNDIG GEZELSCHAP. Stelling over staar door beeld-
schermen is geheel ongegrond' computable 14 (1981) 3 juli; B-9

NEDER],ANDSEVERENIGINGVooRERGoNoMÏE.conceptBEA*lijst;herzienelijst
voorbeefdschermenenergonomischeaanbevelingen.Amsterdam,l9S3
(uitgave in voorbereicling)

NlosH.Potentialhealthhazardsofvideodisplayterminals.!.rashington
D.C., U.S. G.P.O., 1981 (rept' Nat' Inst' Occup' Safety Hlth')



_ 233

NïXDORF. Ergonomie. VÍerkstations met
Nixdorf computers, z. j.

NMB (Nederlandse Middenstands Bank).
pecten van de introductie van
NMB, 1978

beeldschermapparatuur. Utrecht,

Sociale en organisatorische as-
kantoortermi-naIs. Amsterdam,

NooRsE JoURNALTSTENoRGANTSATïE. Hearth care and the new newspaper pro-duction techniques. Z. pl., j.977

NOOTEBOOM, S.G. Mens en machine praten nog langs elkaar heen. TNO_project 11 (1993) 413-6

NoVI-KoNFERENTTE- cebruikersparticipatie bij de automatisering, Maarssen,
20 oktober 1982.

NS (Nederlandse Spoondegen). Víerken met beeldschermen; Ns_norm 3901A.Utrecht, N.S., L9g3

NUJ (National Union of Journalists). Journalists and new technology,rev. ed. . Z. pL., NUJ, 19gO

NVJ (Nederlandse vereniging voor Journaristen/werkgroep Beer.dschermen) .Richtlijnen voor het werken met beeldschermen op redacties. Am_
sterdam, L980

OSTBERG, O. CRT'S pose health problems for operators. J. occup. HlthSafety 44 (7975) nov./dec. i 24-6i 46; 50; 52

OSTBERG, O. The heal,th debate. Reprograph. euart. 12 (L979a) 8O_3

osrBERG, o. Probrematiek in verband met kantoorgebruik van beer,dscherm-
terminal-s: Voornaamste ergonomische vraagstukken. In: V. Dreyer
e.a. Arbeidsklimaat en beeldschermterminal. Dublin. l-9g1a.
Pp. 3-6

osrBERG, o. office computeri.sation in sv/eden; worker participation, work-place design considerations and the reductior, àf ,irr.r. strain.rn: H. shackel (ed.). Man-computer interaction; human factors as-pects of computers and people. A1phen a.d. Rijn etc., Sijthoff_
Noordhof, Lg81b. pp. 117-41

OSTBERG, O. Accomodation and visual fatigue in display work. fn: E.
Grandjean e E. Vigliani (eds.). Ergonomic aspects of VDT,S.
London, Taylor & Francis, 1980. pp. 41_52

OLSEN, w-c- Electric fierd enhanced aerosor exposure in visual displayunit environments. Bergen (Norway), Univ. Bergen, 19g1

oNDERzoEKscoMMrssrE oNDERNEMTNGSRADEN HooFDBANKEN eMno (in samenw. metA. de Koo1, I4I. Martens, H. verouden & D. wijnen van het rnstituutvoor Normen en !{aarden). De binnenkant van het buitenland. Àm-
sterdam/Rotterdam, 1992

ORLT, c. Tàtigkeit mit Bildschirmgeràten. Bergisch Gladbach, Heider, J.9g2

oSCARSSON, B. Werkplekverbetering door gezamenlijke research en ont-wikkeling. Veiligheid 59 (19S3) 33_6



-234-

oTvíAY, H.J. & M. PELTU (eds.)' New office technology: Human and orga-

nizational- aspects' London, Frances Pinter' 1983

OVERDïEP, I. & M. VTSSER. In thuiswerk geproduceerd' Amsterdam' Subfac'

Andragogie U.v.A. , 1984

oVERKLEEFT, D. ontwikkelingen in de informatietechniek' In: Nederlands

Vereniging voor Ergànomie' Conferentie'automatisering kantoor

en ergonomie' op fó december 1981 te Eindhoven' Amsterdam' 1981'

Pp.'7-12

PATEMAN,C.Participationanddemocratictheory.Cambridge,Cambridge
univ. Press, L97O

PAULSSON, L.E.' I. KRISTfÀNSSON & I' MALI'ISTROM' Strelning fren data-

skàrmar. Stockholm, Statenstràlskyddsinstitut (staatsinstituut
voor stralingsbescherming), 1984

PEDERSEN, V. Andere omgevingsfactoren: warmte en l-awaai' In: V' Dreyer'

S. Jensen, A. Saaby Johansen e'a' Arbeidsklimaat en beeldscherm-

terminal; een liteiatuuroverzicht. Dublin, Europese Stichtinq tot
verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden' 1981'

PP. l-5-8

PFAFF, G., H. KUHLMÀNN & H' HANUSA' Constructing user interfaces based

on logical input devices' Computer 15 (L982) no' 11; 62-8

PHILIPS. Secretariële funkties in de toekomst; de ontwikkeling van se-

cretariële tunfties al-s onderdeel van kantoororganisaties tot

1985/1990- z. Pl', 7978

PHïLIPS. The visual display terminal workplace; a users handbook'

Stockholm, 1983

PHILIPS. Ergobeeld. Eindhoven, z'j'

PIRKER, T., A. ARIVIBRUSTER, A' CAKIR u'A' Schreibdíenste in obersten

Bundesbehörden; eine vergleichende untersuchung' Frankfurt/New

York, Interforso/Campus Verlag' 1981

PLoI\'1P, R. & A.M. MIMPEN. Speech-reception threshold for sentences as a

function of age aninoise 1evel' J' Acoust' Soc' Amer' 66 (1979)

1333-42

PLUYMEN' J. Visuele vermoeidheid' Amsterdam' Vakgr' psychophysiol'
U.v.A., 1981 (rap' NI 8101)

POLS, L.C.W. Machines die
397-400

gesproken taal verstaan' TNO-project 1-1 (1983)

PRoJEKTHUMÀNISERINGENMEDEZEGGENSCHAP;bijCentraalBeheerteApel-
doorn en voortgangsrapportage; 2 dln' Den Haag' CoB/SER' 1979

PROJEKTGRoEP VROUWENARBEID. Van telefoniste naar informatricei een on-

derzoek naar de arbeidsomstandigheden van telefonistes bij de

PTT. Groningen, Soc' Inst' R'U'G " 1977



_235_

PROJEKTGRUPPE ÀI,TOMATION UND QUÀIIFIKATTON. ZErrEiS SPTObCN. AUtOMAtiONim Àrbeiterleben: Enrpirische Untersuchungen, T. 4 Berlin, Argu_ment Verlag, 1983 (Argument_Sonderband AS 79)

PTTIHooFDDTREKTTE PERSoNEELSZAKEN. Micro-erectronica en arbeid; sociarevoorwaarden en grevolgen- rn: psZ-conferentie .Èlicro-efectronica
en arbeid,, veldhoven, maart 19g3. Den Haag, 19g3

PUN,, H. Ergophtharmologisch onderzoek bij gebruikers van beer.dschermen.Ned. Uilit- Geneesk. T. 36 (1983), ,rà. 3i 7_t4

RÀÀD VOOR DE ARBETDSITíARKT- Rapport werkgelegenheidseffecten micro-elec-tronica. Den Haag, Staatsuitgeverij, L9g2

REÀDrNG, V.M- e R-A- wEÀtE- objective sigrns of potential physical stressin VDU operators. z. pL- rnst. Ophthaturoi., oept. iisuar Sci.,1979-81

RErsGrEs, E- personalinformationssysteme in den unternehmen; Erfahrungender fBM Betriebsrates. Mitbestinmung (Dtisseldorf) 28 (1982) no. 1

REY, P' & J-J- r{EyER- Visual itrpairments and their objective correlates.In: E. Grandjean s E. Vigliani (eds-) ergononrié aspects of VDT,s.London, Taylor & Frarcis. 19gO. pp. 77_g3

REY' P" J'J' ME'ER § À- BOUSQUET- surveirrance médicale des opérateurssur écran cathodique. Klin. MbI. Àugenheilk. t2O (J-IA?) 370_2

RYCROFT, R-J-c- & c-D- CÀLNAN. Facial rashes among visuar display unit(VDU) operators. In: Itre HUSAT research grroup. pap€rs presentedat the one day conference r,ealth hazards o'vou'.2 1r on 11th dec.l-98O at the loughborough Univ. Techn. f,oughborough 1óeO.pp. 15-7

RTJNSDOR,, J-E- & D- BOSI'ÍÀN- Beeldstations en organisatiestructuren.fngenieur (198O) nos. 5l/52i A_Ll

SÀUTER, S.L., l,t.S. GO.TLfEB e K.C. JONES. A general systems analysisof stress-strain in VDT operations. paper presented at the Con_ference on human_factors in computer systems, Gaithersburgr,!íaryland 1982. Wisconsin, Dept. prev- Ued., Univ- of Wiscon_sin, I-982

sÀurER, s.L., M.s. c.rftlrEB, K.c. JoNEs a.o. Job and health implica_tions of vDT usei initial results of the Wisconsin_NfosH study.In: Comrun. ÀCU 26 o9A3, 2A4_g4

sAtrfER, s.L', u.s. GqrrLrEB, K.!í. R.HRER & v.N. DoDSot{. The well_beingof video display terrrinal users- Àn exploratory study. !íadison(Írisconsin)./Cincinnati (ohio), Univ. Wiscon"i"Tlliàsn-, 1983 (concept)

SCIIÀTZ, IÍ. VDT'S O.K. but . Datamation (1983), sept, 51_B

scH,EEF, À- Rechtliche crundragen ftr die Einfr:ihrung von Bildschirmar_beitsplàtzen' rn: F- cieffers e K-D- Mrrirler. arbeitsplatz Bild-schirm, Heidelbergr, Sauer, 19g2. pp. 245_66



-236-

SCHOLL-SCHWINGHAMI'1ER, I' & L' LAPPE' Arbeitsbedingungen und Àrbeits-

bewusstseinerwerbstàtigenEraueni2.Aufl.Frankfurt/M,RKW1978

SCHOLLS, L. & !1. REINHART' Neue Technologien in der Textverarbeitung;

hrirtschaftliche und sozialwisse"tèhufttithe AnaLyse ihres Ein-

satzimefiroun.lVerwaltung,Bdl.,EschbornRationalisierungs-
Kuratorium der deutschen Wirtschafi-' Ig€,2 (Manuskriptdruck RKW 776)

'CH.LTENS, 
S. Beeldschermconversatie' d1' 3' Aanbevelingen voor het ont-

wikkelen van beeldschermconversatie' IJmuiden' Estel/Hoogovens'

1982 (concePt)

SCHURICK, J.M., M.G. HELANDER & P'A' BILL]NGSLEY' Critique of methods

employed in human factors research on VDT's' In: Proceedings of

the Human Factors society 26th annual meeting, held october

25-29 7gA2 in Seattle, Washington' Santa Monica (CaI')' Hum' Facts'

Soc., 1982

SCHWARZ, J., R.O. BEIJDORFF, R'H' BILDERBEEK e'a' Onderzoek naar de re-

Iatie tussen technologische ontwikkelingen en arbeidsmarktver-
houdingen aan de hand van een pilot studie in de grafische indus-

trie. z-pl-. Studiecentrum Technol' Beleid TNO/Inst' Graf' Techn'

TNo/Adviesgr. Mens & org" 1982

SEBIUS, J. De informatisering in Nederland' Financieel Dagblad' 1982

SELYE, H. Stressi the physiology and pathology of exposure to stress'

Montreal, Acta Endocrinotogica' 1950

SENS, E. Techniksoziologie und Ingenieurei zu einigen Aspekten von

Qualifikation, Bàruf und Ber^tusstsein von Ingenieuren' In: R'

Jokisch tut"óí'-t"tt'niksoziolgie' Frankfurt' suhrkamp' 1982'

PP. 469-99

SGB (Sch!./eizer Gewerkschaftsbunil) /OGB (Osterreichischer Gewerkschafts-

bund) /CGT tóo"faaetttion Généra1e du Travail- du Luxembourg) '
Neue Kontroii"" *it neuen Technologi'en' z' pJ-" 1983

SHIRÀI, Y. hage processing for data capture' Computer 15 (1982) no' 11;

21-33

SHNEIDERMANN, B. Software psychologry' human factors in computer and in-

formation =y"a"*. c-ambriage (I'lass') ' winthrop ' 1980

SITTER, L.U. DE. op \^'eg naar ni'euwe fabrieken en kantoren' Deventer'

K1uwer,1981

SMfTH, A.B-, S. TANAKA s' w' HÀLPERIN' Correlates of ocular and somatic

symptoms among video display terminal users' Human Factors 1984'

26 (2), 143-56

SMITH, M.J., L-w. STAMI4ERJOHN' B'G'F' COHEN & N'R' LAIICH' Job stress

in video display operations' In: E' Grandjean-& r',vigliani (eds'

Ergonomic aspects of VDT's' London' Taylor & Francis' 1980'

PP.201-10



- )'11 -

sMfrH, M.J., B.G.E- coHEN & L-w. STAMMERJOHN. An investigation of hear.thcomplaints and job stress 1n video display op.r.tion". Hum. Fac_tors 23 (1981) 387-400

sMrrH, M'J. Job stress and mental health problems in video dÍsp,ay work.Paper of the 10th world congress on the preventi-on of occupa_tional accidents and diseases, Ottawa, Cincinnati (Ohio), NfoSH,1983

SMITH, M. Hea]th issues in VDT work. In: J. Bennett, D. Case, J. San_del-in e M. Smith (eds.) Visual display terminals. New Jersey,Prentice Ha1L 19g4a

SMfTH, M. Ergonomic aspects of health problems in VDT operators. fn:B.c.E. Cohen (ed.). Human aspects in office autoiation. Amster_dam, Elzevier,19g4b

SMTTHELLS, R-W. Environmentar teratogens of man. Brit. Med. BulI. 32(1.976) 27_33

SOHYO (centrale organisatie van Japanse vakbonden). Kritiek op derichtlijnen voor het werken met beer.dschermen van het Ministerievan Arbeid. Tokyo, Sohyo, 20 juli 19g4 (Japanse tekst)
sr (statstjànnstemannaförbundet) Action prograrnme on computer policy forthe union of civil servants in Srlreden. Stockholm, 19g2

STÀI4MERJOHN, L.W., M.J. SMITH, & B.c.E- COHEN. Evaluation of work stationdesign factors in VDT operations. Hum. Factors 23 (1981) 407_12

STARR, S.J., C.R. THOMPSON & S.J. SHUTE. EffCCtS Of VidEO diSPlAY tcr-minals on telephone operators. Hum. pactors 24 (7982) 699_717

srARR, s'J' Effects of vDTrs on service representatives. srD Digest(1983) 160-L

srEwART, T-F.M. practical experiences in solving vDU ergonomic problems.fn: E. Grandjean & E. Vigfiani (eds.). Ergronomic aspects of VDT,slondon, Taylor & prancis, L980. pp. 233_40

STEWÀRT, T.P.M. More practical experiences in solving VDU ergonomicproblems. In: The HUSAT research group. papers presented at theone day conference 'Health hazards of VDU,s? 21 - on the 19thMarch L981 at the Loughborougrh, Univ. Technol- Loughborough,1981. pp.25-44

STfCHT'NG TOEKOMSTBEEID DER TECHNIEK. Het kantoor. De1ft, 1981

STUDIEKOMMTSSIE BEDIENfNG BEELDSCHERMAPPARATUUR. VOOTIOPi9C AANbEVC-lingen met betrekking tot het lrerken met beeldscheÀen in aegrafische i.ndustrie. Àmsterdam, Centr. Bur. Graf. Bedr., 197g

suLMÀN, P.G. The effect of air ionization, electric fields, atmosphericsand other electric phenomen on man and animaL. Springfield,
Thomas, 1980



_234_

SUNFï,EX. vottfree anti-glare electrostatic filters' Sun-flex Novato

(CaI.) Inf- BulI' 1982

SWEDISH I'NION OF INSURANCE EMPLOYEES (FF) ' EIECtTiC dAtA PTOCCSSiN9:

Prograrune of action' StockhoLm' 1980

TCo (Tjànstemànnens Centralorganisation)' Co-determination agreement

for the state sectori a sunmary' Stockholm' L978

TCo,/TBC (Tj ànstemànnens Centralorganisation/T jànstemànnens Bild-
ningsverksamhet). The computers are herei a srrtrErary and presen-

tation ot . 
"iray 

materia-l on the new technology and union oppor-

tunities and on job experience and computerisation' Stockholm'

].982

TCo (Tjànstemànnens Centralorganisation) ' The TCo progranme of action

1983-1985. Stockholm' 1983

TERSTAPPEN, E.L.L-M- & M.G'Ivl' VERVoORT' Beeldschermwerk nader bekeken:

ontwerp van een taaktypologie' Eindhoven' RABO' 1983

TJONN, H.H. Report of facial rashes among vDU oPerators in Norway'

In: The HUSAT research group' Paper presented,at the one day con-

ference 'Health hazards of VDUrs l-.' on the 11th dec' 198O at the

Loughborougfr-Univ' Technol' Loughborough' L980' Pp' L9-23

U.S. I{ItITARY STANDARDS' Military Standard 747282 Human engineering

design criteria for military systems' equipment and facilities'

Washington D'C', U'S' G'P'O' ' 
7974

UI4BACH,F.w.&L.A.F.GoDscHALK.EersteevaluatierapportK.T.s.vande
werkgroep utgà"à^it Automatisering' Utrecht' RÀBo' L979

vDuls AT IÍ.RK. Canberra, Governm. Publ: Service/Conmonwetth. Dept. Sci.

Technol., 1981 (occup' safety hlth' working environm' ser' 13)

VEILIGHEIDSINSTfTUUI. Veiligheidsjaarboek 1982 Àmsterdam' 1983 Par'

2.2. & 2-3-

VERHÀLLEN, H.J.G. (red')' Automatisering; de sociale dimensie' Alphen

a.d. Rijn, Samson' 1982

VET ADVISORY GROUP. Eye tests and VDU operators' Final report' London'

1980

VïKLUND, B- (edl.). Unions and computerization research in Sweden'

Econom- industr' Democracy 3 (1982) 347-55

VISUAL DÏSPLAY UNITS' Health and safety executive' London' HMso' 1983

VKBV (vereniging van Kaderpersoneel in het Bank- en verzekeringsbedrijf)

Automatiseri"g' ""fàiasnota' 
utrecht' vKBv' 1981

VKBV (vereniging van KaderPersoneel in het Bank- en verzekeringsbedrijf)

Automatisering en organisatie: De positie varl let kaderpersoneel

in een t'"tt"àÉt""ae órganisatiestr-uctuur' wijchen' VKBV' 1983



_239_

vNo,/NCrÍ (vereniging van Nederlandse ondernemingen/Nederlands christerijk
llerkgeversverbond). Sociaal beleid-,s_Gravenhage, 19g3

VOLPERT, IV., M. FRESE & K. STERN. Arbeitspsychologische Belastungen ftrBeschàftigte im schreibdienst. Berlin, L979 (ktrzgutachten imAuftrag der Gewerkschaft OTV, Bezirksverwaltung Bertin)

vosKAMP, P- cebruik van terminal in komende Àrbowet aan regels gebonden
Computable 15 (1982) no. 17

vRrsou vÀN ECK, tÍ.F-v- De bijdrage van de gebruikersparticipatie aan de
ontwikkeling en invoering van geautomatiseerde informatiesyste-
men- rn: Novr konferentie 'Gebruikersparticipatie bij de automa-tisering'. 20 oktober 19g2. Maarssen, 19g2. pp. g_21

vRou{ENBoND Elw- Thuislrerk: voor jou tien anderen. Àmsterdam, 1981

IIÀLLACH, cH. Possible hearth hazards of visuar display terminals. paper
presented at the conference on electrostatics. rndianapolis (rnd.),
Electrostat. Soc. Àmer., 19g2

VíECHSELI{rRKLNG 5 (1983) no. 1 Themanunmer: EDV: vandalismus und sa_bo-
tage

WEENEN, B- vAN. computer, arbeid en organisatiei een evaruatie van so-
ciale en organisatorische aspecten rond automatisering. Arphen
a.d. Rijn,/Brussel, Samson, 198O

vlEfss, Èí.M- The video dispray terminars: rs there a radiation hazard?
J. occup. Med. 25 (1983) 9B-1O0

vrELTz, E., u. JÀcoBr, v. LULLTES & Iy. BECKER. Irtenschengerechte Àrbeits-
gestaltung in der Textverarbeitung. Bd. 1-3. Mrlnchen, Bundesmin.
Forschung Technol., L979 (Forschungsber. HA-79-O5/06/07)

VIELTZ, E. & V. LULLIES. Innovation im BËro; das Beispiel ?extverarbei_
tung. Frankfurt/New york, Campus, 19g3

ITTENTTNK, T. Bureau-ma-tiek: kantoorautomatisering; organisatiemanage-
ment en planning. Tilburg/Den Eaag, VfFKÀ, l9g1

WERKGRoEP TECIINoLoGTEBELEïD. Naar een op de marktsektor gericht techno-
Iogiebeleid.'s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, L}AA

!fERNEKE, D. Micro-electronics and office jobs; the impact of the chip
on women,s employment. Geneva, fI0, 1993

VíESTON, H.C. Sight, Iight and work. 2nd ed. London, Lewis, 1962

WILSON, J.c. Environment and birth defects. New york, Academic press-,
7973

WTNDBERG, Il.J-, K-P- IWÀBE & w. r,ANGE. Bildschirmarbeitspràtze: fnfor-
mationstagung der Bundesanstalt fffr Àrbeitsschutz und unfalr-
forschung, Dortmund 1980. Zbt. Arbeitsmed. 30 (1980) 174_BO



-240-

WINKÍ,BR, w. Soziologische, organisationstheoretische und arbeitsmarkt-
politische Aspekte der Boroautomatisierung' Berlin' Duncker & Hum-

bo1t,1979

WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) ' over sociale onge'

lijkheid. Den Haag, Staatsuitgevetij' 1977

WSI (v,/irtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut des Deutschen

Gewerkschaftsbundes) . fnformationspaket'Humanisierung der Bild-
schirmarbeit'. Dfisseldorf, DGB, 1981

WSI (!Íirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut des Deutschen

Gewerkschaftsbundes)' Informationspaket'Humanisierung der Text-

verarbeitung'. Drisseldorf, DGB, 1982

ZANDERS, H. Automatisering en kwaliteit van de arbeid; een overzicht van

benaderingen bij het verkennen en registreren van kwaliteit van

de arbeid in orlanisaties' Tilbutg/oen Haag' VIFKA' 1981

ZARET, M.M. Cataracts and Visual Display Units' 1n3 The HUSAT research

group. Paper Presented at the one day conference on-'Hea1th hazards

of VDU'S? L'- on the 11th dec' L980 Loughborough Univ' Technol'

Loughborough, 1980' PP' 49-56

ZINK, K.J. Arbeitswissenschaftliche AsPekte bei der Einfohrung neuer

Technologien, eine empirische Studie' z' Arbeitst'/iss' 37

(1983) 134-7

M.J. & Ï.N.J. PoNSfoEN. Het beeldscherm en zijn gebruiker'
Haag, PTT/VASWO, 1981

ZIJLSTRÀ, F. Rapportage evaluatie-onderzoek \^'erkplekken met tekstver-

werkende -pp.aàt,'.,t met beeldschermen' Groningen' rnst' soc'

nedrijfspsychol. R.U'G', L982 (stageverslag)

ZUÏTHOFF,
Den



-241-

CAOIS EN ONDERNEMTNGSOVEREENKOMSTEN

Nederland

cAo-ANP, L979

CÀO voor het bankbedrijf, 1-1-19g3,/1_1_1985

CAO voor het boekenuitgeverijbedrijf, L9g2

cAo's voor het grafische bedrijf, 1gg3 (technisch personeel, administra-tief personeel, chefs, klein offsetbedrijf)

CÀO voor het tijdschriftuitgeverijbedrijf, 19g2

CAo voor publiektijdschrift_journalisten, 1981 (nota van wijzigingenincl. de wijzigingen CAo, 19gO). NoTU/NVJ, maart 1982

cAo voor dagbladjournaristen. wijzigingsblad. inhoudende de wijzigingeningaande 1 januari L98j.. Amsieràam, juli 198L

CAO voor het verzekeringsbedrijf 1983_1984. Binnendienst

Bondsrepubliek Duitsland

Dienstvereinbarung zwischen dem Hessischen soziar.minister und dem perso-
nalrat dieser Behörde rrber die Arbeitsbedingungen beim Einsatzvon Bildschirmgeràten. Víiesbaden, den l-7. Oàzember, tggZ

r'c' Druck und papier. Betriebsvereinbarungen RTS Tarifvertrag. stutt-gart,1982

SEDENOO ANDRÉS, F., M. I{ENDT & W. KNETSCH. Bildschirm_Arbeitsplàtze;
vergleich geltender Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Berrin,Techn.. Univ. , 1991

Tarifvertrag riber Einfrihrung and Anwendung rechnergesteuerten Textsys-teme- stuttgart, r.G. Druck und papier/DeutÀche JournalistenUnion, L979

TRAUThTETN-KÀLMS, G. Zur Auseinandersetzung um Bildschirmarbei_t am Bei_spiel betrieblichen Vereinbarungen. WSf Mitt. 2 (1981) 9O_9

Vereinbarung frir den Einsatz von Bildschirmgeràten in der Volksfrirsorge.Harnburg, den 21 Juni 1979

Engeland

Collective agreement on new technology, London Borough of Hackney.
NAï,GO, 1982

NALGO (National and Local Government Officers Association). AnaLysisof NALGO new technology agreements. London, NALGO, 19g3

Procedural agreement - nehT technology, London Borough of Barnet Z.j.



-242-

IrrÍ.r.rAils, R. e R. ÈíosFJ.Ey. Technology agreementsi concensus, control and

technical change in the workplace' Paper presented to EEC/Fast

conference 'rhe transition to an information society' rondon'

27th jan. 1982. Birmingham' Univ' of Aston' 1982

Skandinavië

CAO Deense tYlrcgrafen 1983

Hovedavtale1982-1985(CAohandelenkantoor,Noortegen)

SAF (swedish Employers Confederation)' Lo (Swedish Trade Union's Con-

federation), prr (r"d"ration of salaried EmPloyees in Industry

andservice").egt""r,"ntonefficiencyandparticipaÈion'Stock-
holm, Swedish hployers Confederation' 1982

sT (statstjànstenannaförbundet/TCo)' General Local Agreement concerninqt

direction ",,i 
É"ti" principles of the computerization of admini-

strativeactivities-atttrenationaltelecomtunicationsadministra-
tion of Sweden. Stockhol-n, z'j'

ST (Statstjànstenannaförbundet/Tco) ' some examPles of loca1 collective

agreements on the introduction and use of cmPuter technoloqy

in Sweden, z- PL-, z'j'l

Diversen

EvI (EuroPees Vakbondsinstituut) ' onderhandelen omtrent de invoering van

niàuse technologieën' Brussel ' 
EVÍ' L982

VEREINBARLNG. Àbgreschlossen zwischen deu Hauptverband der graphischen

Unternehmung""Ott"tt"ichsunddenOsterreichischenGelerkschafts-
brrnd-GewerkschaftDruckundPapier-betreffenddieobernahne
von Daten ftr die satzherstelrurig, aie ausserhalt' eines graphischen

Betriebes .o1 
'i-tr"tten' 

llagnetbíder una nit diesen gleichartigen

Datentràgern erfasst wurden (sogenannte 'Freude Daten')' wien'

am 3O- I'tai 1983




