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1. INLEIDTNG

Dit supplement is een vervolg op de rapportage over de referentie-
gegevens van bouwvakkers, die verzameld zí1n ín het kader van het

samenwerkingsproject van het NIPG/TNO met de vier gezamenlijke

bedrijfsgezondheidsdiensten in TieI, Utrecht, Veenendaal en Har-

derwijk (TWH-project) .
In dit supplenent worden leeftijds- en functiespecifieke profielen
gepresenteerd die behulpzaam kunnen zi:in bii het beoordelen van de

antwoorden op de vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheid-
kundig onderzoek (groen formulier 2 ofwel de PBGO-vragenlijst).
De methode van construeren van de profielen en het gebruik ervan

worden nader uiteengezet en verantwoord in artikelen die binnen-

kort zullen verschiinen. Hier wordt volstaan met het geven van een

korte toelichting op de profielen.
Bij de constructie van de profielen zijn de gezondheidsvragen en

werkvragen die informeren naar actuele klachten samengevoegd in
clusters. De vragen zijn op deze wilze per werknemer samengevat in
19 clusters en 2 totaalscores. Deze laatste 2 scores betreffen het

totaal aantal ongunstige signalen op de 30 gezondheidsvragen en de

51 werkvragen. Voor het vaststellen van de clusters is de indeling
van groen formulier 2 gevolgd (zie schema 1).

Schema 1. Indellng van gezonclhelds- en werkvragen ln clusters

Deel À Cezondheidstoestancl Deel B Werkomstancllgheden

Actuele klachten
- Stressreactles
- Ogen
. KNO

- Iongen
- Hart
- Bulk
- Ledenaten
- Rr.rglNek

- Neurologle
- Vaten
- Overgevoellg-

heid

Vragen
(1 t/m s)

rc17l
(8 t/m 10)
(11r 12)
(13 t/m 16)
(17 t/m 21)
(,22 | 23)
(24, 25)
(26,271

128, 291

( 30)

Actuele klachten
- Fyslek
- ldentaal
- Omgeving

- Taaklnhoud
- lferkorganlsatle
- Sanenwerking
- Perspectlef
- Dulctelijkheld/

Prlvé

Vragen
(1 t/m 5)
(6 t/m 10)
(11 t/m Is)
(16 t/m 20)

Qt tln 25')
(26 t/rn 30)
(31 t/m 35)

(36 t/m 40)



De volledige vragenlijst is bijgevoegd als bijlaqe L.

Bij de berekening van de scores op clusters van vragen is in te-
genstelling tot de eerdere rapportage over de referentiegegevens

uitgegaan van de antwoorden zoals de werknemers die zelf gegeven

hebben. ontbrekende antwoorden zí1n als geen signaal beschouwd.

Indien men de scores van de eigen onderzoekspopulaties wil verge-

lijken met die van de referentiepopulatie dient men dus uit te
gaan van de oorspronkelijk door de werknemers zelf gegeven ant-
woorden.

De referentieprofielen zijn uitgesplitst naar 12 functiegroepen en

6 leeftijdsgroepen. De samenstelling van de functiegroepen is kort
hleergegeven in bijlage 2. De leeftijdsklassen zullen hier aange-

duid worden met de grenzen 34-38 jaar, 39-43 jaar, etc. Deze aan-

duiding qeeft de gemiddelde leeftijd in elk van de leeftiidsklas-
sen beter weer dan de in een eerdere rapportage gebruikte aan-

duidingen 35-39 jaar, 40-44 jaar, etc. (De aantallen in elk van de

leeftijdsklassen zijn onveranderd gebleven) .

Voor e1k van de 1-8 subgroepen van werknemers worden twee profielen
gepresenteerd. Eén profiel ten behoeve van de beoordeling van sco-

res van individuele werknemers en één ten behoeve van het beoorde-

len van scores van groepen werknemers. Aangezien de gegevens be-

trekking hebben op een bouwvakpopulatie zal de bruikbaarheid van

de profielen het grootst zí1n voor periodieke onderzoeken bij
bouwvakkers. De methode voor samenstellen en gebruiken van de pro-
fielen is echter algemeen en staat los van de aard van de referen-
tiegroep of van opdelingen in leeftiid, functiegroepen etc.
Indien het principe van de profielen hanteerbaar en bruikbaar
blijkt te zíjn, kunnen er profielen voor willekeurige subgroepen

gemaakt worden (bijv. naar type bedrijf of bedrijfstak, naar leng-
te van het dienstverband of naar combinaties van kenmerken).



2- TOELICHTING OP DE PROFIELEN

Individuele profielen
In figruur L. is een voorbeeld gegeven van hoe de referentiegege-
vens als hulpmiddel gebruikt kunnen worden voor het beoordelen van

de scores (aantallen signalen) van individuele werknemeïs.

Op de verticale as is aangegeven om welke clusters van vragen het
gaat met per cluster, tussen haakjes, het aantal vragen waaruit de

cluster is opgebouwd. op de horizontale as is aangegeven hoeveel
procent van de werknemers een bepaald aantal klachten of meer aan-
gaf bij de betreffende cluster van vragen.
Bijvoorbeeld: uit figuur 1. brijkt d.at 22* van de werknemers in de

referentiepopulatie twee of meer sigrralen heeft gegeven op de

cluster "Stressreacties"; l-Ot heeft 3 of meer sigmalen qegeven, 4t
heeft 4 of meer signaren gegeven en l-t heeft het maximale aantal
van 5 sigmalen aangekruist. rn de figuur is met tt/íee verticale
stippellijnen aangegeven waar de grenzen liggen waar boven de 1ot
respectievelijk 5t werknemers vallen met de hoogste scores.
rn de profieren zijn alleen de meest extreme scores in ongunstige
zin vermeld, dat wil zeggen scores die bij hoogstens 25t van de

werknemers voorkomen. Het is voor het beoorderen van de gegevens

niet zo interessant om te weten dat bij voorbeeld 4Bt van de werk-
nemers één of meer signaren heeft gegeven op de cruster "stressre-
acties." (Deze minder extreme scores vallen buiten de linkerkant-
lijn in figuur 1.). Indien bepaalde aantallen signalen bij minder
dan 0r5* van de werknemers voorkomen vallen die aantallen op de

rechterkantli jn in f iguur 1. (bi jv. 4 signalen bi j cle cluster
"Hart" en 4 of 5 signalen bij de cluster "Buik,').
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(n=1485)

Flquur 1. Percentage werkneners net evenveel of reer slgnalen op de betreffencle
cluster van vragen
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In figuur L. die aangeeft hoe extreem bepaalde aantallen signalen
in de referentiepopulatie zíjn, is vervolgens door middel van cir-
kels aangegeven hoeveel signalen een willekeurige werknemer heeft
gegeven. ïnd.ien er signalen op of buiten de linkerkantlijn vallen
is de linkerkantlijn omcirkeld. In één oogopslag is nu te zien op

welke clusters deze werknemer, gerelateerd aan het totale referen-
tiebestand, veel signalen heeft gegeven indien de qrens voor

"veeI" bij 5t wordt gelegd. In dat geval kan men stellen dat op de

clusters "Stressreacties", ttFysiek"r "Perspeetief"r ttDuidelijk-

heid/privé" en op de cluster totaal van alle werkvragen, waar de

omcirkelde aantallen signalen van de werknemer rechts van de 5E

grens vaIlen, veel klachten voorkonen.

De referentiegegevens kunnen uiteraard alleen een hurpmiddel ziin
bij het beoordelen van individuele gegevens. De vraag of, en zo ja
welke, actie gehrenst is en aI of niet genomen wordt, zal- afhangen

van andere gegevens over de gezondheid en het werk. Het profiel
geeft "slechts" aan of, en zo ja in welke mate, er sprake is van

een uitzonderlijke score.
Ter irlustratie: uitvoerders kunnen gerelateerd aan de referentie-
gegevens van hun eigen functiegroep nooit uitzonderlijk scoren op

de cluster vragen over mentale belasting aangezien 27t van alle
uitvoerder het maximale aantar van 5 signalen aangeeft (zie figuur
6A). Voor technici is, gerelateerd aan hun eigen functiegroep, het
vermeld.en van 5 signalen op deze cluster zeer uitzonderliik.
(Minder dan 0,59 van de technici heeft 5 signalen vermeld; zíe
figuur 7A).

Tot slot moet nog ger^7ezen worden op nog een tweetal
waarin geen aantallen signalen zijn weergegeven voor de

tiepopulatie:
- bij de uitvoerders heeft 272 van de werknemers het

aantal signalen gegeven. De score van een individuele
valt dus attijd buiten de Iinkerkantlijn;

situaties
referen-

maximale

werknemer



- soms zijn er zo weinig ïrerknemers in de referentiepopulatie met

een bepaald aantal signalen, dat het Percentage werknemers met

evenveel of meer signalen, na afronding, onveranderd bliift.
Indien een individuele werknemer precies het aantal (niet ver-

melde) signalen heeft moet de dichtst bijzijnde, lagere score

worden gekozen. zo kan bijvoorbeeld de werknemer waarvan de

scores zí1n ingetekend in figruur 1. op het totaal van aIle
werkvragen 26 of 27 signalen hebben aangekruist.

Groepsprofielen
In figruur 2. is een voorbeeld gegeven van een referentieprofiel
dat gebruikt kan worden voor het beoordelen van de seores van

groepen werknemers.

Op de verticale as staat weer aangegeven om welke clusters het
gaat. Ook het totaal van alle gezondheids- en werkvragen wordt

aangegeven.

Figuur 2. is zodanig geconstrueerd dat:

- de gemiddelden voor het totale referentiebestand in het midden

recht onder elkaar staan. Deze gemiddelden zijn door een verti-
cale lijn met elkaar verbonden;

- de linker- en rechterkantlijn precies één standaarddeviatie van

het gemiddelde verwijderd zijn.
Deze constructie heeft tot gevolg dat de nulpunten van de ver-
schillende clusters op verschillende punten beginnen en dat gelij-
ke verschillen in scores met verschillende afstanden worden treer-

gegeven. (De afstand tussen bijv. score 0,5 en 1r0 verschilt van

cluster tot cluster.)
Verder is in figuur 2. een curve getekend die de gemiddelde scores

van aIle werknemers in één functiegroep met elkaar verbindt.
In dit voorbeeld is gekozen voor de gemiddelde scores van de
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schilders. Figuur 2. laat nu zien hoeveel de gemiddelden van de

schilders verschillen van de gemiddelden van het totale bestand.

Op deze wi-lze is voor alle functiegroepen en leeftijdsklassen aan-

gegeven hoe de gemiddelden liggen ten opzichte van die voor het
totale referentiebestand.

In figuur 3. zijn vervolgens, aanvullend of figuur 2. de gemiddel-

de scores van een denkbeeldiqe groep van 50 schilders de onder-
zoeksgroep ingetekend. Er kan nu nageqaan worden hoe de scores van

de onderzoeksgroep zich verhouden tot die van het totale referen-
tiebestand en die van een referentiepopulatie van schilders. In
figuur 3. is tevens een stippellijn getekend, paralle1 aan de ge-

middelden voor het hele referentiebestand. Deze stippellijn geeft
aan hoe groot het gemiddelde van de onderzoeksgroep moet zijn om

signifikant met een alpha van .95 te verschillen van het totale
referentiebestand. De ligging van de stippellijn is berekend aan

de hand van een z-verdeling. Door toepassing van de Bonferoni-me-

thode (aanpassing van de alpha) is rekening gehouden met het feit
dat er 21 vergelijkingen worden gemaakt (l-9 deelclusters en 2 to-
taalscores). Afhankelijk van de grootte van de onderzoeksgroep is
de stippellijn meer of minder ver van het totale gemiddelde ver-
wijderd. De getekende stippellijn behoort bij een onderzoeksgroep

ter grootte van 50 man. Voor kleinere groepen ligt de stippellijn
verder naar rechts, voor grotere groepen ligt de stippellijn dich-
ter bij de gemiddelden. Indien de gemiddelde score rechts van de

stippellijn ligt, verschilt de betreffende onderzoeksgroep sig-
nificant (p < .05) van de totale referentiepopulatie.
De gemiddelde score van de referentiegegevens voor de eigen be-

roepsgroep geeft aan in hoeverre zo'n afwijking ook verwacht kan

worden. (Ook wordt duidelijk in hoeverre eventuele niet-signifi-
cante verschillen met het totaal gemiddelde verwacht konden worden

op grond van de functiespecifieke gegevens.)

Zo is in figuur 3. te zien dat de onderzoeksgroep op de cluster

8
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"Omgeving" ver buiten de 95t grens van het gemiddelde van het to-
tale referentiebestand valt. Deze score blijkt echter, gerelateerd

aan de referentiegroep schilders, een normale score te zijn-
In hoofdstuk 3. h,orden de functiespecifieke scores q,eergegeven met

per functie ook de gemiddelden voor de totale populatie.
Voor oriënterende doeleinden kan het nI. net zo informatief zíin
om te weten hoe de scores van een onderzoeksgroep zich verhouden

tot het totale bestand als tot die van de vergelijkbare functie-
groep. Om de leesbaarheid te bevorderen worden losse, doorzichtige
vellen bijgeleverd waarop de stippellijnen getekend zí1n die de

grenswaarden weergeven voor onderzoeksgroepen ter grootte van 10,

20 en 50 man. Deze vellen zijn los biigevoegd in dit supplement.

Indien de scores van een onderzoeksgroep in de figuur zi-jn gete-

kend, kan men nadat het doorzichtige vel op de figuur is gelegd,

direct een idee krijgen van de mate waarin de scores gerelateerd

aan het totale bestand, uitzonderlijk zijn. Het is van belang dat

bij het copiëren van de profielen één op één wordt gecopieerd. De

afstand van de stippellijnen tot de gemiddelden klopt alleen in-
dien op de profielen, de afstand van d.e gemiddelden voor het tota-
Ie bestand tot de rechterkantlijn 4 cn bedraagt.

l_0
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O\TERIG KÀDER (n=95)
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HOOFDUITVOERDERS (n=53)

Flquur 54. Percentage werkneners
cluster van vragen
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HOOFDUIT\/OERDERS (n=53)

FlEuur 58. Gc[l(Eelde scores op clustcre van Eazondhelds- en rerlvragcnr. De geold-
(blde scores ven het totale referentlebestand (n=1485) zlJn door nlddel
van een verticale l1Jn vcràoröen. De curve representeert de geulddelden
van de speclfleke finctlegroep
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UITVOERDERS (n=109)

FlgUur 6À. Percentage werknemers
cluster van vraqen

met evenveel of neer slgmalen op de betreffencle
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UIWOERDERS (n=109)

Flguur 68. GemÍtldelde scores
delde scores van
van een verticale
van de speclfleke

op clusters van gezondhelds- en ïerkvragen. De genid-
het totale referentiebestaÍrd (n=1485) zlJn dloor middel
l§n verbooden. De cuwe representeert de Eenlddelden
frmctlegroep
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TECHNICI (n=54)

Flguur 7À. Percentage werkneners
cluster van vragen
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TECENICI (n=54)

Ftquur 78. GcolddclCe scores qr clustorr van gazoadbeÍds- en nerkvsagon. De genld-
deI(b scores van het totalc referentlebestand (n=1{85) ztrJn door rlddel
vrn een vertlcale ltJa verbodeB. De currve representeert (b gantd(bI(ba
vu (b epeclfleke fimcttegrocp
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SCHïLDERS (n=145)

Ftguur 8A. Percentage werkneners
cluster van vraqen
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SCHILDERS (n=145)

Flgrrur 88" Genl(Hel0c acores oD clustsra van gazondhelds- en rerkvragpn. Da gedd-
(hlde scrreg van bet totalc referentlebestand (n=1{85) zljn door nlddel
v!!r e€D vertlcale l1Ja vertmden. De qrne r,eprosenteert de genlddelden
vu de apclfletce functlcgroep
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METSELAÀRS (n=156)

Figuur 94. Percentage werkneners
cluster van vragen
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IIEESEITÀÀRS (n=156)

ftgutl S. (lrd&cl(lr aoorca op cluatom van germdhtds- €n mrlrrragan. Eè gtr!.d-
(bl(le scores van bet totalc referctrtlcÈcgtan6 (a=1085) alJn (bor rtddel
Ye GCn vertl.cale l1Jn vcröodco. Dc ctrrve rcprGscmteert dc aenldttclchn
van (h speclflete fuctlGgrocÍ,
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BETONWERKERS (n=61)

Fiqruur 10A. Percentage werkneners
cluster van vragen

Eet evenveel of neer slgnalen op de betreffencle
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B8IONTNERKERS (n=61)

Flonrr 1(B. Gcold(blab scores ogl clustere van gezondhel&E- en rerlrvrag€a. De gorlil-
(blde ecores van bet totale refereatlebestand (n=1d85) zLjn (bor nlddel
vàn eeu vertlcale lljn verbonden. De cuurye repreeenteert de
gcutdöelden vu de spcclflehe functlegroep
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TIMMERLIEDEN (n=426)

Plguur 11A. Percentage werkneners
cluster van vragen
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TIMUERTIEDEN ln=426)

Ftguur 1lB. Gelr16(hlale scores op clusters van gcaodbeldis- en rerlrvragen. De gclld-
delde Ecores van bet totale refererotlcËcstand (ns1{85) zlJn door
nlddel vaa een vertlcale llJn veràorden. De cune representeert (b
qeolddelden van de sgnclflelre fimctlegroep
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ARBETDERS (n=77)

Flquur 12À. Percentage werkneners
cluster van vragen

net evenveeL of meer signalen op cle betreffende
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ÀRBEIDERS (n=77)

Plennrr 12B. GeuÍddeld,E scores op clust€rs van gezoadhelds- en rerfvragen. De geold-
delde scores van het totale referentlebestand (n-1{85) zlJn door
ultldel van een verttcalc 11Jn verbonden. De ctrriye représenteert (b
geolddelden vo (b speclflelre fimctlegrroep

8ïRE88BEACïtE§ (5)

ooEN (2,

KNO (3)

LONGEN (2)

}IART (/0)

BUIK (5)

LEOEMATEN (2)

RUG/NEK (2)

NEUROLOOIE (2)

VATEN (2)

OVERGEVOELIOHEIO (1)

ALLE GEZOT{DHEIDSXLACHTEN (3O)

FYSIEK (5)

MENTAAL (5)

oMoEvrr{G (16)

TAAKINHOUD (5,

WEBKOROANISATIE (5)

SAMENWERTíNO (5)

PERSPEKTIEF (5)

OUIDELIJKHEIO/PRIVÉ (5)

ALLE WERKKLACHTEN (51)

0 0,5
l,t,t,l,l,l,l,L

0
l,l,lrl t ,lt Í,0

Irlrl,l

t,t,lt

o.5

0.5
llLr

0.5
I I

l,o
tlt

o 0,5
t,lt,lt,l

o

o.5

\-.r ,oio

í, rot'

I l',: Í ';l 1 lii lt 5 5,6 6 0.5 7 7.5

0 0.5 r,o
t,t,t,t,t,1,t,,tttl

2,5 3,O 3.5
rtlltrttttrlll

orul'ru1È-
0 0.5
1,1,i,1,1,

0 0.5 1.0

l, 1,1,t, r,t,l, l, l,lzl

\',o,,,,'iu

frf., ,, ,,'i1, ,'i1

i , L,r ,oi",\
ï *ï;,,y'.i
? ,r 'f r.o

I

1,5
I

45678S\
.tr,.

t 12 13 14 15 16 17 16

29



MACHINISTEN (n=51)

Ftqruur 134. Percentage werknemers net evenveel of neer slgrnalen op cle betreffendle
cluster van vragen
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IIACHINISTEI{ (n=51)

Plquur 138. Gcoldihl0è scores ogr elusters.van gezondhel0s- èo rerfyragen. De gld-
deldh seores van bet totale referentlebestand (n-l{85) zlJn door
Dlddel van een vertlcalc llJn vertondcn. De cune representeert (b
genlddelden vu (b spaclflcfe fuctlegroep
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SJOUVIERS (n=81)

Ftguur 144. Percentage werkneners
cluster van vraqen

net evenveel of neer slgnalen op tle betreffendle
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SJOUVTERS (n=81)

PlEmr 1lB. Genl(Eelde score!, op cluetcrs van gezmdlhelds- €n rerkyrag€n. De geuld-
ablde scorea yan bet totale refercntlebcstand (n-1{85) zlJn door
uld(bl van e€n vertlsale llJa verbmden. De curve reDrcseateert (b
geulddelden van db spectflekc frnctlegro€p

§TRE8§REACT!E8 (6'

ooEN (2)

KNO (3)

LOilOEN (2)

HART (4)

BUIK (5)

LEDEMATEN (2)

RUO/NEK (2}

NEUROLOqTE (2)

VATEN (2,

OVERqEVOELICHEID (1'

ALLE OEZOXDHEIDSKLACHTEN (gO'

FYSIEK (6)

MENTAAL (5)

oMsEvrNq (í6,
TAAKINHOUD (5)

WERKOROANISATIE (5)

SAUENWERKING (§)

PERSPEKTIEF (6)

DUIDELIJKHEID/PRtVÉ (5)

ALLE WER!(KLACHTEN (51)

0t,r, o,6
t,,t,t

00.
l,l,lrirl, L I r.''l

0
l,l'lrl,,

I
o'

0

o
r,l,l,

l,l,l l,l,X'

\o,orr,,''l

t,o
lrrl

0
I

", ,a\
ï,r1

0,6rttl
0.5

,,ttrl
o.5

lt

r r.5 2 2,5. a..\ 4,5 6 3.5 0 0,6 7 7,5

o o,5 1,0

r,t,t,l,r,t,t,t,r,l,t,r
,r'',orr-ffi,t 2,5

I I

3.O
,t I .t

3.5
,l

ojol_.l., r'l 3.5 4 4,5 5 5.5 I
t.i.lrt....i

o àà.
tt,t,r,l,t,

ï,,r ,i'i,',ud 1.5 2,O 2,6
,t,t I l,t.r.r.r.l,l.t.t,l

l, , , ,*, ,

f ,, " f.-Ní
";{t t t t t y',r, t.0 r,5

,l,ll'll'l,l'l

45e78 4,r I 12 13 14 15 16 17 l8

33



REST (1=L77)

Flguur 15À. Percentage werkneners met

cluster vaÍr vragen
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REST (n=177)

mgurr l5B. GGtrld(bloe scorGa q, clustcrs vaa gczondlbeldo- en rerkwagun. Da geuld-
(hl(b scores y& bet totale referentlcDestand (n=1{85) zLta d,oor

d(Eel vrn eco vertlcatc IlJn vcr'boden. De cutiee reÍrresenteert db
genl(Ecldcn vur (b spcclflclre functlegroel,
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LEEFTIJDSKLASSE 34-38 jaar (n=389)

Flguur 16À. Percentage
cLuster van

werkneners rnt evenveel of neer slgnalen op dle

vragen
betreffende

+ PERCENTAGE
20 15 't0

STRESSREACTIES (5)

OGEN (2)

KNO (3)

LONGEN (2)

HART (4)

BUIK (5)

LEDEMATEN (2)

RUG/NEK (2)

NEUROLOGIE (2)

VATEN (2)

OVERGEVOELIGHEID (1)

ALLE GEZONDHEIDSKLACHTEN (3O)

+ PERCENTAGE
25 20 15 10 5 3 10

FYSIEK (5)

MENTAAL (5)

OMGEVING ( 16)

TAAKINHOUD (5)

WERKORGANISATIE (5)

SAMENWERKING (5)

PERSPEKTIEF (5)

DUIDELIJKHEID/PRIVÉ (5)

ALLE WERKKLACHTEN (51)
tltt

17 la 19 20 21 22 23 2425272A293234

25 20 15 10 5 3 10
1,,,,1,,, r 1,,,,1,,,,1, r,,I

--_..-..{> PERCENTAGE

36



LEEFTIJDSKLÀSSE 34-38 jaar (n-389)

Blguur 168. Geotfièlalè acores oI, clurtGrs yr[ gpt@dbGlds- en rerkwageo. De gentd-
dcl(h Esores vur het totale referentleDcstand (ne1{85) zlJn door
nldabl yan e€o vertlcale l§n verbotlco. De curvc reBresenteert de
genl0delden vo (b spectflcke leefttJdstlàsse
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LEEFTIJDSKLASSE 39-43 Jaar (n- 320)

Itguur 17À. Peroentage rcrïneocrs nt evenveel of ner
clueter van vragen

slgnalen olr (b betreffeode
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IJEEETIiIDSKIÀSSE 39-43 jaar (n= 320)

Pl,orur l7B. Gu1iEoldc §cores ql clusters van gezurdbel(b- ea rerkvrÉgen. De geol&
(hl(b s@res van het totale refercntlebeetand (n-1d85) zlJn door
ulddel van een vertleale llJn verbmden. De curye representeert (b
genlddelden va (b speclfteke lcefttJdsklasse
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LEEFTIJDSKLASSE 44-48 jaar (n= 2781

Figuur 18A. Percentage werkneners met evenveel of neer slgnaLen op cle betreffencle
cluster van vragen
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LEEI'TIiIDSKIÀSSE 44-48 Jaar (n= 278)

Ptorur 188. Gcntaldel(h scores op clustore van gËzondhelds- cn rerkvragur. De 9en1d-
delde scores ydl het totale refereotlebeetand (n=1185) zlJn door
utddel yan eeo vertlcale IlJn vertmden. De curve nepresenteert (b
geulddelden va (b speciflake leefttjdslrlasse
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LEEFTIJDSKLASSE 49-53 jaar (n= 302)

Flqruur 194. Percentage werknemers met evenveel of neer slginalen op de betreffendle
cluster van vragen
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LEEFTIJDSKLÀSSE 49-53 Jaar (n= 302)

Uguur 198. Geuldöel(b scores op clustera van gpz6(he1 s- en rerkvragan. De geuld-
(hlab scores vam het totale referentlcDestanll (n-1{85) zlJn Ooor
nlddel van e,e!r vertlcale llJn veràonden. De currre rEpresenteert de
gentddelden van (b spclflelre leeftlJdsklirsse
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LEEFTIJDSKLASSE 54-58 jaar (n= 147)

Flguur 204. Pereentage rerknemers net evenveel of neer slgmalen op de betreffentle
cluster van vragen
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IJEEFTIiTDSKLASSE 54-58 Jaar (n- 147)

Plgrur 2(E. G.olddelde scores op clusterr van gezmdbclds- en rerkvrag€o. De gentd-
del(b Bcores vrn bct totale referentleDcstaod (n-1{85) zlJn d,oor

ufd(bl yan een vertlcalc llJn vertonden. De clrrve Eprcsenteert de

geulddelden van de speclfleke leeftlJdstlasee
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LEEFTIJDSKLÀSSE 59-64 jaar (n= 49)

Ftguur 21À. Percentage werkneners net evenveel of neer slgnalen op cle betreffende
cluster van vragen
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IJEEE'TIJDSKIÀSSE 59-64 Jaar (n= 49)

Plguur 218, Guidilclde scores oD clugters van gezmdhelds- en rerl§raq€o. De geníd-
(bIde scorcs van het totale referentlcDestand (n-1185) zlJn (bor

nlddel van een vertlcale 11Jn rrcrbmdeo. De crrrve reprcsenteert de

genlildelden va óe speclflcte leeftlJdaklasse
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BIJI,AGEN

behcrend bij de rapportage over de referentleprofielen
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Bijlage L

Mcdisch g.hoam

De vragenlÍJst voor Perlodiek BedrlJfsgezondheldkuntllg Onderzoek (PtsGO)

PERIODIEK EEDRIJFSGEZONDHEIDKUNOIG ONDERZOEK

in !! vullan d@. lgd

dogsioínumm6r:

bedrijfrcode:

Wilr U hieíonder vermelden welke oplaidingen U habt govolgd sn w€lko soort wartzsamhoden U hebt verricht.
Ook evantu€le mititairo diensttiid aangeven.

A. Ooleidinoen

Voorbeald

naam

voorlatiers

r952

I958

1963

1964

1965

r966

r973

datum onderzoek ls . . /. /ir md d.o

seboortedstum tg../ /jr mad dt

dgze kolom

J-
,1,
é.

dez€ kolom
niet invullen

!

deze kolom

Uw gegavens

van

B. Werkraamheden

Voorbeeld

smrt werk oÍ Íunctia nrel
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BiJ lage I

vervolg vragenllJst

Wilt U onderstaande v.agen beantwooíden door Uw antwoord6n m6t een kruisie aan le

A VRAGENLIJSTGEZONDHE]DSTOESTAND

Oeze vragenliist is uitsluitend bedoeld om een inzicht te vèílÍiigen in Uw g6zond
heidstoestand met name in de relatie met Uw wsrl.

I SenlUvaakmoe?......
Zo la: - 8ii het opstaan?

- Na het werkT .

- 's.Avonds?.

2. Bent U vaak slaperig oÍ suí?

3. Slaapt U slecht?

4. Heeft U voortdurend hat gevoel, dat U eÍ niet tegenop kunt? .

5. Heeít U nerveuze klachten (last van ,,zenuwen")? .

. Zo ia: - Bent U vaak pÍilkelbaaí?

- Bent U opgewonden of gsjaegd?.

nea ,atr Droo
tr [ror
tr Dlo2
D flroa
tr Eroa
tr Eros
tr Eroe
! fl ro7

tr fl rog

tr fl ros

6. Draagt U een bril oí contactlenzen? .

7. Heeít U klachten over het zien {zelís als U contactlenzen oí Uw

b.il draagl)?

Zo ja: - Bil zien veraí7

- 8ij zien dichtbii?

8. Heeft U klachten van de oíen? .

Zoja: - Slecht horen? .

- Oorsuizën?.

- Loopoor?

9. ls Uw nèus rsgelmatig verstopt?.

Zo ja: - Langerdan 3 maandan echt€r sllrar?.

1 1. Moel U regelmatig hoeíon?

Zo ia: - M@t U gcdurende de laslste 2 i.sr ragslmatig
hoesten?.

- Hoest U langeí dan 3 maanden achter elkaar? .

- Moet Uooksliim ophoostan?.

12. Heoft U nogal eens lasl van lonademighaid? .

Zoia: - ln Íusl?

- 8ij lichte lichaméliike inspanning (gewoon

lopen)?.

- Bij ilaaíder6lichameliike in3panning (d6 trsp
oplopen, tegen dewind inlopcn, oífiats€n)? .

- Komt de kortadomighsid in aanvallan van bc-
nauwdheid íastma)?

ne3!
D
D
tr

la
E 115

E 116

I rrz
fl ilE

L 10. Bent U vaak hees?

nee

tr
tr
tr
tr
tr
D
tr

l8
E reo

E r3t

E i32

E 133

E rs4

O l3s
E rso

n6è i.tr Drss

tr Erso
tl El rsz

D Erss

noa irtr fl rsg

tr Ereo

tr flrer

E Er62

tr E163
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Bijlage 1

vèrivolg vragenllJst

13. Heft U 's-nachls vaak last van benauwdheid? .

Zo ia: - ls h6t noodzakeliik op moor dan óén kussan te

slapen?.
14. Ho€ft U nogal egns piin ot een betlemd gevoel op de borsl oí in

de hsnstrsot? .

Zo ia: - ln rustT .

- 8ii lichre tichametiite inspanning (giloon
lopan)?.

- 8ii uaardere lichameliika in3panning (de trap
oplopBn, teg6n de wind inlop€n oÍ Íiotsen)? . .

- 8ii opwinding?.

- 8ii ov€rgang van wrrmte naar koude? . . . . .

- Na d6 maatriid?
15. Mo€tU's-nachtsgewoonliikmerdln eensplassèn?. . . . . .

16. H.oftU's-avondsvaaldikkevoet6n?. . .

17. Ho€ít U regslmatig klachten in de maagstreet? .

Zoia: -Maagpijn?.....
- "ZuuÍ branden"'l . . . . .

18. He6ft U Íegelmrtig buitpiin?
Zoia: - lnhavigeaanvallen?.

- Langdurig en zeurend?
19. He€lt U regslmetig problsmen msl de ontlasting? .

Zoia: - Verstopping? . . .

- Diarre?

- Eloed bii da ontlasting?. .

20. Heíl U o€n brèuk (liesbreuk, navelbreuk oÍ andere breukl? . . .

21. Hssft U llschten bii herplas$n?.
Zo ja: - M@t U vaat plasseí? .

- Aast U moailiikT

- Heaft U oen bÍ8ndeÍig gevool bii het
plassen?.

22. Heeft U ragclmatig piin oÍ stiifhGid in de bovanste led€míen? .

Zola: - Schouder?

- Bovenam?

- Elteboog?

- Onderam?

- Pols? .

- HandoÍvingers?
23. Hoetl U regslmatg piin of sriiÍheíd in d6 ondeBts todematen? .

Zoia:-Heup?..
- Bovenbeen?

- Knie?

- Onderbeen?

- Enlel?

- Voet of tensn? .

nee iatr Drso

tr Er82
tr Dr83

tr Ersr

D Eral

D f]185
tr Eras
D flrez
tr Eras
D fl r8e

tr Ergo

n6e p
D !205
tr Ezos
tr flzot
tr Dzoa
! Dzoe
D Dzro
tr !zrr
tr Dztz
D 8213
tr Dztc
tr Dzrs
tl D zre

D Dzn
tr D2r8

tr E21s

n* ia
D 8235
tr Dzee
tr Dzst
tr D238
tr Dzsg
tr fjzlo
tr | zal
tr !26s
tr Ezee
D Azst
tr Ezee
D E26s
D Dzto
tr Dztt

24. Hc€ít U regolmatig piin ofstijíheid in da nek?

Zois: - Ír€kt hetèrgens naartoe?.
25. Hefl U ragelmatig piin oí.stiitheid in de rug?

Zo ia: - Midden in de rug? .

- lndelond*tre€k7. . . . .

- Trekthetergens naarto€?.

nee laD Dzgo
tr Ezgt
! lxlz
tr E2e3
tr Ezgo
tr Ezgs
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Bij.lage 1

vervolg vragenllJst

25. Heft U regelmatig last van ernstige hootdpiin?

Zoia:-Migraine?.....
27. E:ntUvaakdui:elig?. . .

Zo ia: - MoetUdan gaanzitten?.

- Valt U dan flauw? .

- Bent U duizelig bii veÍanderino vtn houding?

28. Heeft U spataderen?

29. Hoeft U piin in de kuit{6n) gedurende hel lopen? .

30. Bent U orgBns overgevoelig voor?

Zo ia. hebl U daarbi, last van:

- Oe huid (biiv. uitslsg, ieuk)l . . . . .

- De neus (biív. l@pneus)?

- De adgmhaling (biiv. bensuwd. krisb6lho8sll? .

31. Eent U de Eglgijllglondér b€handeling gil$st voor éón

oí m6e.dere van de hi€ronder genoemde ziektan oí aandoa
ningsn (ganeesmiddelen, operalies, dieet. rustkuur, bBtraling,
massage oÍ leeÍregels):

- Suikerziekte?

- Hogebloeddruk?. . . . . .

- Han2iekte?

- Vaatziekte (biiv. trombosa)?.

- Ovoígewichl?

- Overspannenheid? . . . .

- Slapelooshoid?

- Vallende ri€lte?.
- Huidziekre?

- Eronchitis (oÍ astma)?

- Fheuma?

- Spier-oí gewrichBklachien?. . . . . .

- Langdurige nek- of.ugklochtanT .

- Maag? .

- Galblaas?

- Lever (biiv. geelzuchtl?

- Ni€Íen ol blaas? .

- Ernstig ongeval?

- Anderezi€klen oÍ aand@ningcn?.

Zo ia, welke:

32. Bent U de laetste viií i8aí geoparoeÍd .

- Waaruoor? (kort6 omschrijvingl

- Hefi U nog klachton daaryan?

- Wslke?

33. GebÍuikt U nogàl aons genesmiddslen (ook slsaPmiddelen,

aspirinó,depil,6nz.)?. . . . .

Zo is. weltc? (zo mogéliik naam en santal)

n3o ,atr [srs
tr Esre
tr fl atz

tr flrre
tr !srs
tr Eaao

ne6 j8

tr Dsgs
tr Es36

nee j,
D Dgs

tr 8346
tr Ettt
tr D34s

nee iatr lazo
! Eszl
D Dstz
D fiaza
D naze
D Eszs
tr leze
D Ottt
tr lsza
tr fl azs

tr laao
tr Eset
tr Drsztr Ooa3
D D38l
tr Eees
tr Egs6
tr Dsaz
tr Esss

tr EI sst

tr Eesz

noo iaD fl ess
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Bijlage 1.

vervolg vragenllJst

31. Ziin één of mgeí van Uw ouders, brosÍs. zustoÍs voor h6t 556

is8r liidende (gewoest) aan een:

- Haninfarct?

- Beroerte (hersenbloeding)?

- Te hoge bloeddruk?

- Suil€ziekte?

- Bronchitis (of astmal?

35. H6€ft U nog iets anders over Uw gazondheid op te me*en?
Zo ia, korte om$hriiving:

36. Rookt U oí h6ft U gerooktT

Zo ia, hoeveel sigaÍ6tt6n, shagle3 of sigaaíjB por dlg:

noo ,8D Eoo
tr Dor
tr Eoz
! Dlos
tr flor
nee tatr Daoz

- minder dan 10?

- l0tot20?...
- meor dan 20? .

nee
C

tr
D
tr

C
tr
tr

ia
E 4lo

E lrr
Dal.z
O 4t3

E 4rs

E 416

E crz

hosvBel pijpen oí grota 3igaron per dag;

- minder dan 5? .

- srot 107.

- mesrdsn 10?. . . .

hoe lang rookt oí rookte U?

- konordanljaar?....
- I lot 5i8ar?

- Stotl0iasr?.
- 10tot20i8ar?.

- lsngar dan 20 iaat? . .

Íookt u nu noo?. . .

37. DÍinkt U slcoholilcho dÍank (bier, ienwar, wiin oÍ derg6liiko)?. .

Zo js, hoavsel glszm per w&k:
-minderdanl0?....
- 10 tot 25?

- 25 tor 5(r?

- mmr dan 50?

38. Spanr U.ich lichrmeliik w€l s€ns flink in?

- TiidenshetweÍt?

- ln vriio lijd (biiv. spon)? .

39. Osnkf U, dat U in de:e liist klachton ho€ft gonocmd die mogclilk
lnet het weÍt samanhangon?

Zo ia, wilt U hioronder oÍ hiernsffit slngoven: numm.r van do

vraag, klacht 9n oozaak volgms U:

.lO. Vo6lt U zich g6zond?

41. Ziin all6 in deze liist opg6gev6n klehtm bii Uw huisrÍB oí

spoci.list bokond? .

Zo nÉ. well6 klehten niat (wili U de nummsra die vooí dc d*
betrsfíande vÍagen sl6an hier v6lmeldon, wmtuÉl mGt kortr
omshíiiving)?

42. H*ft U er boilsrr tegen dat gegavcnr vrn dil ondouck nlaÍ
Uw huisíts worden dooíga3luurd? .

AE VOI.GEilOE U4DZL'OCI

tr Errs
tr E42o
tr flczr
tr Qazz
tr flczs
tr fftzt
n3c p
D 8425

tr Dlze
tr Dczt
tr D428
tr El rzg

noa i8Itr E€s
Itr Elre
lD Elaz

nos ,8
D Eozl

lD E ozs

Itr D ore

tr Em
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Bijlage 1-

vervolg vragenl$st

B VRAGENLIJSTWERKOMSTAND!GHEDEN

Mrt het d@l lrw gezondhcid in rslrtir lol t w wtrk batcÍ to kunnàn bcoordolsn
wil da b€driitsarts mocí w.t!n ovoÍ Uw waÍi.
Beanlwoori U da vÍagon zo spontaan mogcliik. Har i. nict do bcdoding dat U
lang gaal nad€nkon. Uw antwóorden wordcn nct ro vcarouwsliik bahlndald tls
de vragen ovar Uw gozondheid.

1. Ondoryindt U tiidens hetwork vsl hindgÍvln lrngdurig zinan?.

2. Ond8roindt U tiidens h6tworkvsal hindrívan langduÍig rt!!n?.
3. OndGryindt U tiidens hot weík vo.l hindar vln langrro tiid tr

moeton wartan in ocnrelídg houding?. . . .

4. Ondsryindt U tiidsns hst wort veal hindsÍ v!tr rcgclmrlig ta

mootan bukk6n?

5. lsUwwoÍklichameliikerginspannond?., . .

6. ls Uw woÍk go€stoliit erg inspennend?. . . .

7. Moel U zich tiidens h6twoÍt steÍl @ncentreren?.

8. V6rei3l Uw wark grot6 nauwkeurighoid?

no€ igtr Esoo
tr Esor

tr Esos
tr D5o1

tr Esoz

5',|0

511

512

513

514

noo iatrtrDtrtrtrIDtr
DD

9. Kuni U gemakksliikw6g van ds plrrÈw.sÍ Uwcílt?.
l0 Wertt U geregeld onder tiidsdruk? .

1 l. Onderuindt U in hótwsrk veel hindervan lawraiT.
12. Onderuindt Uveel hindervan (mech8nischcl trillingan otschok.

ken in hetw6rk?.

13. Ondervindt U in h6t wert veel hindaí van:

n66 le! Eszo

tr nszt

- stank?

- stoP

- rool?,

D szz

D szr

E szl
fl szs

I szo

O szt
D sza

! szs

E sso

E ser

E ssz

E sas

E ssl
! sas

tr
tr
tr
D
tr

- damp oí n6vel?

- 98s?

14. Ondervindt U in het wcrk vaGl hinder van:

- koudo? fI
-warmte? ....... D
- temp€Íatuuruisselingon? tr
-tochl? ....... tr
- drog€ lucht? !
-vochtigelucht?. ....... tr
-gebrelaanÍÍisslucht?... tr
- licht enloÍ veÍlichting? D

ts.'vinat u d8t h€r in orde is mot do veilighoid in h6l wort? . . . ltr

16. ls Uw werl meestal boeisnd?

17. Habt U in Uw wert vold@nde aíwisseling? .

18. Vindl U Uw werk tG aonvoudig? .

19. HebtUwerkdatbii Upast?

20. Hebt U me€3tal pla:ier in het wsrk? .

21. WoÍdt Uw work vE.k b€lammord door onvoHachte situatio3? .

22. ls h6r rcrk d@óacnr gocd ocorglnire€Íd?.
23. werld U ondar Ooode d:gcliikso loiding? . . .

24. Houdt do dagsliikro loiding voldocnd. Íokcnino mat wlt U 2ogt?

25. He€tt dsd.gcliits leidin0 r.n iuií b..ld ytn Uwwerk?. . . . .

nee iaItr Eío
Itr Esrtr Dgz
lD E s43

Itr E sqr

nce 18trtrItrDIDtrItrtrItrtr
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551

552

553
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Bijlage 1

vèrvoIg vragenllJst

26. Ergert U zach vrai aan anderen op het werk? .

27. Vindi U do onderlinge sfeaí op hot werk goed? .

28. Kunt U voldoonda ovorloggen over Uw werk? .

29. Wordt Uw wsrk b€moeiliikt door stwazighoidvan andcrenT.

30. Wordt U in Uw weÍk geÍogeld gehinderd omdat anderon hun

werl nietgoed d@n?

31. Ei3dt ders werlkring U voldoende reterh"id?
32. Vailacht U voor UzelÍ binnenlon ongunstige vorandsringan in

Uw werk?

33. Ziin Uw vooruirzichten bii deze werlgaver gosd?

34. Vo6li U zich in dit bodíijívoldoende g*rarde€Íd?.
35. Vindi U Uw beloning in oveÍeenstomming m€t hetweÍk dst U

do€t?

nea iatr Dsoo
lD C set

Itr E soz

tr Esss

tr Dssl

neo iarDn
trtrItr!rtrtr

571

572

573

Itr E szn

36. Moet U vaak i6ts doen dat eigenliik niat tot Uw taak behooni .

37. Weet U waaru@r U wel en niet veíantwoordoliik b€nt in Uw
werk?

38. W@l U wat andeíen op de afdeling van U veMachtsn? .

39. ziin eí omstandigheden in het werk die 63n ongunatige invloed
hebben op uw privéJeven?

40. Wordt Uw leven ongunstig bëïnvloed door onregelmatigèwert-
tiiden? (zoals: ploegendionst, nachtdienst en oveBarl) .

41. Al met al, vindt U nu z€lí dat U good, redeliik, matig of nici
goed zit mat Uw wert (sl€chts t hoki€ aankruisen)?

-goed...
- Íodeliik . .

- mrtig .

- niet goed .

ParaaÍ ondenoeker:

nee íttrtr
rtrtr
rtrtr

58r

582

tr Esas

D Dse4

! sgo

fl sst

fl ssz

D ssa
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Bijlage 2

Samenstelling functiegroePen

Functiegroepen

1 Overig kader

2 Hoofduitvoerders
3 Uitvoerders
4 Technici
5 SchLlders

6 ltetselaars
7 Betonwerkers

8 Timmerlieden

9 Àrbeiders
1O Machinisten

11 Sjouwers

12 Rest

Beroepskrassen of beroepsgroepen 1)

033, 211, 2L2, 2L3, 2L9t 7OL, 958

2L4

702

84, 85, 87

931

951

952

954

959

974

991

overige codes

1) Codes volgens de Beroepsclassificatie 1984. Voorburg, CBS,

1984.
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