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1. INLEIDING

Onder invloed van de invoering van de EG-kaderrichtlijn (89/391) ter bevordering

van de veiligheid en gezondheid op het werk vinden er op dit moment ingrijpen-

de veranderingen plaats op het gebied van arbodienstverlening en bedrijfsge-

zondheidszorg. Hoewel het definitieve voorstel tot wijziging van de ARBO-wet

nog bij de Tweede Kamer ligt, zal dit voor alle bedrijven in Nederland gaan

betekenen dat er richtlijnen en wettelijke eisen worden gesteld op het gebied

van preventie die bovendien nog gekoppeld worden aan die op het gebied van

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Omdat bedrijven verplicht worden zich

daarbij te voorzien van deskundige bijstand, bestaat er op dit moment een grote

belangstelling bij deskundigen voor model- en instrumentontwikkeling. Er is
duidelijk behoefte aan inzicht in kwaliteit, bruikbaarheid en het gebruik van de

nu beschikbare instrumenten die kunnen worden ingezet bij het inventariseren

en evalueren van risico's op het terrein van Arbeid en Gezondheid, mede in
relatie tot preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Vanwege de

voorgestane integrale aanpak is hierbij tevens sprake van een toegenomen

interesse in elkaars vakgebied.

Dat er behoefte bestaat aan overzicht van het beschikbare instrumentarium
was ook de mening van een werkgroepl, die tot taak had oplossingsrichtingen
te verkennen voor een unaniem vastgesteld knelpunt tijdens de eerste conferen-

tie Artsen en Arbeidsongeschiktheid: 'Om de kwaliteit van de zorg met betrek-

king tot de wisselwerking arbeid-gezondheid te verbeteren is het noodzakelijk

om reeds bekende onderzoeksgegevens te operationaliseren. Verdergaand

fundamenteel en praktijkgericht onderzoek is gewenst.' De begeleidingscommis-

sie van deze conferentie, die de werkgroep had ingesteld, had speciale aandacht
gevraagd voor de operationaliseringskwestie. Met het oog daarop ontwikkelde
de werkgroep een voorstel voor het toegankelijk maken van informatie over

beschikbaar instrumentarium door het opstellen van een (eerste) inventarisatie

van instrumenten op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Geconstateerd werd
dat een overzicht ontbreekt. ln hoeverre het bestaande instrumentarium vol-
doende aansluit bij aan organisaties wettelijk opgelegde verplichtingen is tevens
onduidelijk. De indruk bestaat dat in de praktijk dagelijks een breed scala aan

instrumenten wordt gehanteerd, maar dat onvoldoende bekend is welke dat zijn,
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hoe deze worden gewaardeerd en wat de (verdere) wensen zijn van gebruikers
(deskundige diensten, werkgevers en werknemers). Als apart probleem werd
nog verwacht dat er maar weinig instrumenten ter beschikking staan voor nà de
ziekmelding, bij arbeidsongeschiktheid waar veelal artsen in het spel zijn: de
thematiek van de conferentie.
Kortom, mede gezien de komende wetgeving, veronderstelde de werkgroep een
grote behoefte aan een totaal-overzicht, waaruit duidelijk wordt welke instru-
menten nu al beschikbaar en bruikbaar zijn en welke nog gemist worden, wat de
zwakke kanten zijn van het bestaande instrumentarium en waar prioriteiten
moeten liggen ten aanzien van ontwikkeling en verbetering.
ln het kader van de voorbereiding van de KNMG-vervolgconferentie stelde WVC
daarvoor eind januari 1 993 een beperkt budget beschikbaar waarvoor de eerste
aanzet kon worden geleverd. Binnen de beperkingen daarvan en in de korte tijd
voor de vervolgconferentie op 21 en 22 april 1993 hebben NIA en NlpG deze
eerste inventarisatie uitgevoerd onder supervísie van de genoemde werkgroep
lb. Het resultaat van deze exercitie ligt thans voor u.

lnstrumenten: definitie en keuzes

Het definiëren van het begrip 'instrument' is lastig en blijft arbitrair. 'lnstrument'
klinkt weliswaar concreet, maar bij nadere beschouwing blijkt er een enorme
diversiteit te bestaan aan opvattingen over wat een instrument is. De een
beschouwt een methodiek, een norm of een richtlijn nadrukkelijk ook als
instrument, terwijl anderen dit uitsluiten. Afhankelijk van het begrippenkader
over 'instrument' zijn er meer of minder instrumenten te inventariseren. En er
zijn hoe dan ook legio 'instrumenten', variërend van urineteststroken tot
portable bloedsuikermeetsystemen; van 'professiogrammen' voor de agrarische
sector of keuringsvoorschriften voor handbewogen en elektrische rolstoelen tot
allerlei vragenlijsten en checklists op het gebied van stress of werkbeleving.
Daarnaast is ook onderscheid aan te brengen in diverse soorten instrumenten,
zoals een interview, een checklist, een audit, e.d.
Het te onderzoeken werkterrein strekt zich daarbij in de volle breedte uit: van
belastende factoren in de arbeid(sorganisatie en -omgeving), via de belastbaar-
heid van de persoon tot de gevolgen van de interactie tussen arbeid en persoon.
Meer in detail kan men ook onderscheid maken in instrumenten die worden
ingezet rond themagebieden zoals preventie, veiligheid, gezondheid, welzijn,
ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie.

Omdat deze eerste inventarisatie in beginsel de aanzet kan zijn van een groter,
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compleet overzicht hebben wij een ruime algemene definitie
instrument is een welomschreven en vantevoren vastgestelde

meten en/of handelen'.
Wij hebben de volgende criteria geformuleerd waaraan de

instrumenten moeten voldoen.

gekozen: 'een

methode van

te beschrijven

Een instrument moet:
- gericht zijn op beschermen en bevorderen van gezondheid, veiligheid en

welzijn van werknemers;
- bedoeld zijn voor gebruik door deskundigen op het terrein van arbeid en

gezondheid;
- algemeen verkrijgbaar / goed toegankelijk zijn;
- beschreven zijn in boek, artikel etc;
- voor de Nederlandse situatie ontworpen zijn of in Nederlandstalige versie

beschikbaar zijn;
- meerdere malen toepasbaar zijn, dus niet ontworpen voor eenmalig gebruik

in een bepaald project.

Opname van een instrument in deze inventarisatie houdt overigens geen

waardeoordeel in. De vraag in hoeverre een instrument goed of slecht is viel

buiten de beperkte opzet van dit projekt en werd door ons niet getest. Bij de

beschrijving van een instrument treft u dan ook geen kwaliteitsoordeel aan, bij-

voorbeeld ten aanzien van technische aspecten (validiteit, betrouwbaarheid ed.)

of ten aanzien van de proceskwaliteit. Wel hebben wij een indruk over het

gebruik en een globaal waardeoordeel over de kwaliteit of praktische bruikbaar-

heid van 36 instrumenten. Deze informatie hebben wij verkregen uit een

aanvullend enquète-onderzoek onder een zestigtal Bedrijfsgezondheids- en Arbo-

diensten. De gegevens uit deze enquëte staan vermeld in een aparte bijlage.

Registratiesystemen op het gebied van ziekteverzuim of ongevallen werden door

ons als belangrijk hulpmiddel aangemerkt, maar niet primair als instrument

opgevat, zodat deze ook niet nader staan beschreven. Dit geldt ook voor
normen van NNl, OEN en ISO en P-bladen van de Arbeidsinspectie.

Hoewel wij volgens onze criteria in deze eerste inventarisatie uitsluitend instru-

menten wilden opnemen die gebruikt worden door deskundigen, zijn wij hierna

met enige souplesse omgegaan, zodat u ook enkele andere gebruiksinstrumen-

ten zult aantreffen.



Werkwijze

Bij het samenstellen van deze inventarisatie hebben wij ernaar gestreefd om
binnen de beschikbare tijd een overzicht te geven van een groot aantal bekende,
in Nederland in gebruik zijnde instrumenten die kunnen worden ingezet bij het
beschermen en bevorderen van gezondheid, veiligheid en welzijn van werkne-
mers. Deze inventarisatie is vooral bedoeld als eerste aanzet oÍ basis voor een
nadere uitwerking resulterend in een compleet overzicht.

Bij het verzamelen en beschrijven van de instrumenten zijn wij als volgt te werk
gegaan. Onder vermelding van onze definitie van instrument en onze overige
uitgangspunten hebben wij vertegenwoordigers van alle direct betrokken
vakdisciplines op het terrein van Arbeid en Gezondheid, veiligheid en welzijn
geraadpleegd voor het verzamelen van instrumenten. Uit pragmatische overwe-
gíngen hebben wij - in eerste instantie - dichtbij huis navraag gedaan bij deskun-
digen die werkzaam zijn bij het NlA, het NIPG-TNO, het Coronel Laboratorium,
de Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg, het DGA, het
GAK/GMD, enkele bedrijÍsartsen en verzekeringsgeneeskundigen; in totaal
ongeveer 5O personen. Aan deze deskundigen en sleutelpersonen hebben wij
een opsomming gevraagd van alle hun bekende instrumenten. Uit de opsomming
kregen wij tevens een beeld over de bekendheid van een aantal (veel genoemde)
instrumenten. Op basis hiervan hebben wij een eerste verzamellijst of 'groslijst'
opgesteld.
De keuze voor deze zoekstrategie heeft wel tot gevolg gehad dat de nadruk is

komen te liggen op instrumenten die bekend zijn in genoemde wetenschappelij-
ke kringen op het terrein van arbozorg en arbeidsomstandigheden. Een aantal
andere relevante, meer specifiek medische vakgebieden zoals arbeidstoxicologie,
-allergologie, -orthopedie, -neurologie en -revalidatie, respectievelijk van instru-
menten gericht op diverse orgaansystemen zoals nieren, lever, luchtwegen of
huid zijn hierdoor ondervertegenwoordigd.

Tevens hebben wij nog een globale literatuurrecherche verricht en onze groslijst
met gegevens hieruit aangevuld, mede gebruik makend van een aantal publica-
tie-overzichten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Ar-
beidsinspectie, het GAK, de GMD en het NlA.
Dit heeft tot gevolg dat vooral de in de literatuur vermelde instrumenten worden
gesignaleerd, wat op zich goed past in onze definitie van instrument. Deze
aanpak was echter niet toegesneden op instrumenten die niet wetenschappelijk
zijn onderzocht of beschreven, maar hun bestaansrecht aan de empirie ontlenen
en daarin hebben bewezen. Dergelijke instrumenten komt men alleen op het
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spoor door in de praktijk navraag te doen. Op beperkte schaal hebben wij dit

gedaan in de vorm van de eerder vermelde enquëte gericht op de deskundigen

van een aantal Bedrijfsgezondheids- of Arbodiensten.

ln het traject nà de ziekmelding - de thematiek van de KNMG-conferentie Artsen

en Arbeidsongeschiktheid - werden zoals verwacht weinig instrumenten aange-

troÍfen. Wij kwamen er in deze eerste inventarisatie zes op het spoor, waarvan

er vier niet voldeden aan onze criteria, zodat er twee zijn opgenomen (FlS en

Paswerk). ln plaats van intensief verder zoeken, hebben wij het braakliggende

terrein nader in beschouwing genomen door een aantal begrippen te inventarise-

ren, te bezien in hoeverre dit instrumenten (in aanzet) betreft of protocolleren of

vaardigheids- en behandelingsmethodieken.

De weergave van dit begrippenkader hebben wij achterwege gelaten.

Binnen het bestek van dit project groeide de groslijst uiteindelijk aan tot onge-

veer 225 instrumenten. Op basis van onze selectiecriteria hebben wij hieruit de

instrumenten gekozen die voor beschrijving in aanmerking komen; dat zijn er ca.

50. Binnen een ruimere onderzoeksopdracht zou dit aantal naar onze schatting

zeker het dubbele zijn.

Vervolgens hebben wij een gedetailleerde vragenlijst opgesteld waarin 17

kenmerken stonden opgenomen, grotendeels met geprecodeerde antwoorden en

overeenkomend met de opzet voor de uiteindelijke beschrijving per instrument
(zie leeswijzer). Zoals eerder vermeld was het vanwege de beperkte tijd niet

mogelijk om een kwaliteitsoordeel op te nemen van het instrument. De ontwor-
pen vragenlijst hebben wij ter invulling voorgelegd aan de oorspronkelijke auteur.

Slechts in een enkel geval werd deze door een andere deskundige of door ons

zelf ingevuld. De aldus verkregen informatie werd door ons getoetst op onduide-

lijkheid of ontbreken van gegevens, maar berust voornamelijk op het oordeel van

de oorspronkelijke auteur oÍ de referent. Uiteindelijk hebben wij op deze wijze

zo'n vijftigtal instrumenten beschreven in deze eerste inventarisatie.



Conclusies

Binnen de beperkte tijd die voor het projekt beschikbaar was, konden wij de
volgende, eerste conclusies formuleren. Bij diepgaande bestudering van het
materiaal, valt hierover ongetwijfeld meer te zeggen.l

- uit de reacties tijdens de uitvoering van dit project blijkt, dat het ontbreken
van een deugdelijke inventarisatie van instrumenten als een omissie wordt
ervaren. Deze eerste aanzet werd daarom als zinvol beschouwd. Tege-
lijkertijd blijft er dringend behoefte bestaan aan een compleet overzicht.

- Deze eerste inventarisatie bevestigt het vermoeden dat er een breed scala
aan Nederlandstalige instrumenten in gebruik is.

' De tot nu toe opgespoorde instrumenten richten zich vooral op belastende
factoren, en in veel mindere mate op het verwerkingsvermogen en de
belastbaarheid van werknemers, of op onderdelen van hun behandeling of
begeleiding. Met name op het terrein van sociaal-medische begeleiding zijn
instrumenten schaars.

Er zijn weinig instrumenten die op goed gedocumenteerde wijze weten-
schappelijk zijn onderzocht.

om een goed inzicht te krijgen in de waarde van de instrumenten is een
kwaliteitsoordeel op een aantal aspecten (bv. ten aanzien van technische of
procesmatige kanten) onontbeerlijk.

Aanbevelingen

1. Het verdient sterke aanbeveling om in een vervolgopdracht deze eerste
inventarisatie verder aan te vullen, te verdiepen en te verbreden, zodat een
compleet overzicht ontstaat.

a. Bij het uitbouwen tot een volwaardig overzicht dient zeker aandacht
geschonken te worden aan modelontwikkeling ter afbakening van het
totale themagebied en ter nadere klassificatie en rubricering van de
instrumenten.

b. Tevens is het noodzakelijk om een gedegen beoordelingssysteem op te
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2.

3.

zetten door een methodiek te ontwikkelen gericht op een aantal kwali-

teitsaspecten, bijvoorbeeld ten aanzien van technisch-inhoudelijke
punten, de proceskwaliteit en de praktijkwaarde' Een kwaliteitsoordeel

van een panel van deskundigen kan de beschrijving van een instrument

completeren.

Het resultaat van de complete inventarisatie zou kunnen worden uitgegeven

in boekvorm en opgeslagen worden in een databank. Voor het opzetten en

up-to-date houden van deze 'instrumenthoteek' is financiering en infrastruc-

tuur nodig.

Ten aanzien van het voor artsen bij uitstek relevante terrein van sociaal-

medische begeleiding is niet alleen een verdere ontwikkeling van instrumen-

ten van belang, maar ook van protocollen, behandelings-, begeleidings- en

vaardigheidsmethodieken.
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2. BESCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Leesw'rjzer

Als verduidelijking van de manier waarop de beschrijvingen van de instrumenten
weergegeven zijn, volgt hier een toelichting bij de beschreven aspecten van elk

instrument. Bij de aspecten waar de informanten een meerkeuzevraag te
beantwoorden kregen, zijn de opties waaruit zij konden kiezen alleen weergege-

ven in deze leeswijzer,ln de beschrijving van het instrument worden deze opties
niet meer verlemd; de gekozen of geformuleerde antwoorden worden dan direct
genoemd.

De instrumenten staan in alfabetische volgorde op naam (het eerste zelfstandige

naamwoord) van de titel van het instrument. Deze staan op dezelfde wijze

vermeld in de index. Er is tevens een index gemaakt op naam van de eerst
(twee) auteur(s). lndien door de auteur geen informatie werd gegeven blijft in de

beschrijving dat veld leeg.

Bij elk instrument wordt steeds als eerste de naam van het instrument genoemd,

met eventueel tussen haakjes een veel gebruikte afkorting van de naam. De

andere beschreven aspecten zijn:

AUTEUR(S)

De maker(s) van het instrument.

AESTRACT

Een kernachtige schets van het instrument, met de belangrijkste informatie over

doel, doelgroep, object, opbrengst e.d.

OBJECT

De eenheid waar het instrument zich op richt, het 'voorwerp van behandeling'.
De informanten hadden de keuze uit de volgende opties:
- werkomgeving
- werkplek
- hulpmiddel(machine,gereedschap)
- functiesiarbeidsorganisatie
- persoon/taakuitvoerder
- ziekteverzuiml arbeidsongeschiktheid
- arbobeleid van de organisatie
- anders, namelijk .....
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NIVEAU

Het (aggregatie)niveau waarop het instrument de objecten benadert. De infor-
manten hadden de keuze uit de volgende opties:
- op individueel niveau (per werkplek/ functies/ perrsoon/...)
- op afdelings- of groepsniveau
- op bedrijfsniveau
- op sectorniveau

ONDERWERPEN

De onderwerpen rond arbeid en gezondheid, waarop het instrument zich richt.
De volgende keuzes waren mogelijk:
- arbobreed
- veiligheid
- gezondheid
- welzijn

SPECIFIEKE ONDERWERPEN

De specifieke onderwerpen waar het instrument ziclh op richt. Voorbeelden van
mogelijke onderwerpen: geluid, trillingen, klimaat, verlichting, chemische
stoffen, lichamelijke belasting, bediening en informatiepresentatie, functie-
inhoud, werkdruk, mentale belasting, werk- en rusttijden.

FUNCTlE

De plaats die het instrument heeft in het arbozorgsysteem. Het doel waartoe het
instrument wordt ingezet.
De volgende keuzes waren mogelijk:
- signaleren
- inventariseren
- analyseren
- beoordelen
- maatregelen kiezen/zoeken/ontwerpen
- maatregelenimplementeren
- herplaatsing/reïntegratie van arbeidsongeschikten
- sociaal-medischebegeleiding
- anders,namelijk.....
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DOELPOPULATIE

De groep werknemers voor wie het instrument ingezet wordt. De personen voor

wie de problemen van arbeid en gezondheid met het instrument aangepakt

worden.
De mogelijke antwoordcategorieën voor de informanten waren:
- alle werknemers
- bepaalderisicogroep(en):
- bepaaldefunctiegroep(en):
- bepaaldebedrijfstak(ken):
- anders,namelijk.....

VERSIES

De versies die eventueel van het instrument bestaan voor bepaalde doelpopula-

ties.

GEBRUIKERS

De groep gebruikers waarvoor het instrument bedoeld is. De opties voor de

informanten waren:
- allearbo-deskundigen
- arbeidshygiënisten
- bedrijfsartsen
- bedrijfsmaatschappelijk werkers
- bedri.ifsverpleegkundigen
- ergonomen
- psychologen
- veiligheidskundigen
- anderen, namelijk .....

SPECIALE EISEN

Bepaalde aandachtspunten, beperkingen, voorwaarden e.d. die gebruikers in
acht dienen te nemen bij toepassing van het instrument.

SOORT INSTRUMENT

De methode volgens welke het instrument werkt. De volgende keuzes waren

mogelijk:
- vragenlijst
- interview
- observatie
- checklist
- inspectie
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- keuring
- registratie
- andere, namelijk ....

FREOUENTIE VAN TOEPASSING

De frequentie waarmee het instrument op een bepaiald object toegepast dient te
worden. De keuzes waren;
- éénmalig
- enkele malen, nl:
- met vaste tussenpozen: ... keer per jaar

- continu

INFORMAT]E TECHNISCHE KWALITEIT

Bronvermeldingen van literatuur die informatie geeft over de betrouwbaarheid en
validiteit van het instrument. lndien mogelijk zijn de conclusies vermeld. Sommi-
ge informanten hebben (eigen) conclusies gegeven zonder naar literatuur te
verwijzen.

KOSTEN-INDICATIE

De kosten die gemoeid zijn met aanschaf en gebruik van het instrument (in de
vorm van de geschatte tijd die toepassing van het irrstrument vergt) .

ORGANISATIE VAN HERKOMST

De instantie waar het instrument ontwikkeld is. Veelal is (zijn) dit de organi-
satie(s) waar de auteur(s) werkzaam is (zijn) of is (ziin) geweest.

UITGEVER

De instantie waar het instrument verkrijgbaar is.

LITERATUUR

Verwijzing(en) naar boeken, rapporten oÍ artikelen die een beschrijving geven
van het instrument.

OPMERKINGEN

18



Overzicht van de instrumenten
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AUTEUR(SI Dul, J.

Persoon/taakuitvoerder

Op individueel niveau
Op afdelings- of groepsniveau

ONDERWEBPEN Gezondheid

Biomechanische belasting bij statische houdingen.

Analyseren
Beoordelen

ontwerpfase en instrucl.ie

DOELPOPULATIE Alle werknemers

3DSSPP: houding in 3 l,lakken analyseren.

GEBRUIKERS Ergonomen

SPECIALE EISEN Het programma mag niert als enige determinant
van kracht gebruikt worden.

SOORT INSTRUMENT Observatie
Computerprogramma

FREOUENTIE VAN TOEPASSING Eenmalig

Enkele malen, nl: voor en na veranderingen

INFoRMATIE rEcHNlscHE KwALIrElr Model correleert met gemiddelde populatie stati-
sche kracht (r = O,8).
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KOSTEN-tNDtCATtE aanschaÍprrs

benodisde tijd 15 minuten.

oRGANrsaïE vaN HERxoMsr NIPG/TNO

Centre for Ergonomics
University of Michigan
Ann Harbor
U.S.A.
tel.: 481 09-2117

urERAruuR Chaffin, D.8., Andersson, G.B.J., Occupational
Biomechanics, John Wiley and Sons, New York,
1 984
Users Manual 2DSSPP, 'l 986, Centre for Ergono-

mics, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan

OPMÉRI(INGEN
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AUTEUR(SI Commissie Standaardisatie (NVAB)

Persoon/taakuitvoerder

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Gezondheid

Gezondheidstoestand (rneer specifiek: belastbaar-
heid) van de sollicitant, in relatie tot de belasting
van de gevraagde functie.

FUNCTIE Beoordelen

vastleggen nulsituatie

DOELPOPULATIE Sollicitanten

Diverse beroepen/functies.

GEBRUII(ERS Bedrijfsartsen

SPECIALE EISEN Wettelijke bepalingen; gedragsregels beroepsver-
eniging.

Vragenlijst

Eenmalig

Personel Selection by pre-employment medicals
(proefschrift W. de Kort).

aanschafprijs ca. f 1,-- voor een stanrCaardformulier
benodigde tijd 20-30 minuten.
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Federatie van Arbo- en Bedruhfsgezondheidsdien-

sten

Postbus 82157
2508 ED DEN HAAG

LITERATUUR Proefschrift W. de Kort

oPMEBKTNGEN AO is niet:
- instrument om ziektekans in het algemeen te
schatten
- instrument om verzuimrisico's te schatten
- instrument voor selectie van meerdere sollicitan-
ten voor dezelfde arbeidsplaats.
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AUTEUR(S}

Functies/a rbeidsorgan isatie

Op bedrijfsniveau

ONDERWERPEN Arbobreed

SPECIFIEKE ONDEBWERPEN Organisatiekenmerken.

Signaleren
lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen

Bepaalde functiegroep(ern): management

ASV (voor scholen); ABV-B (bouw); ABV-V (ver-

zorgingstehuizen); ABV-Wegvervoer.

GEBRUIKERS Arbeidshygiënisten
Bedrijfsartsen
Bedrijfsverpleeg kund i ge n

Psychologen
Veiligheidskundigen

SPECIALE EISEN Kennis over organisatie$ en adviesvaardigheden
zijn een voorwaarde bij het gebruik van de ABV.
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sooRÍ lNsrRuMENr Vragenlijst
lnterview
Observatie
Checklist

FREoUENTTE vAN roEPAsstNG Eenmalig

Met vaste tussenpozen: 1 keer per vier jaar.

INFORMATIETECHNISCHE KWALITEIT GECN

KosrEr{-rNDrcarrc aanschafprils varieert
benodisde tijd 4 - 8 uur (incl. rapportage).

oRGANISATIE VAIT HER(OMST SKB

SKB

Entrada 421
1096 EN AMSTERDAM
tel.: 02O-6904046

LITERAÏUUR

OPMERI(INGEN
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AUTEUR(S}

Werkomgeving
Werkplek
Hulpmiddel (machine, gereedschap)
Functies/arbeidsorganisiatie

Op individueel niveau

ONDERWEBPEN Gezondheid

Welzijn

SPECIFIÉKE ONDERWERPEN Geluid/trillingen/klimaat/verlichting/chemische
stoffen/lichamelijke belasting/bediening en infor-
matiepresentatie/f unctie-inhoud/werkdru k/mentale
belasting/werk- en rusttijden/stressrisico's en
leermogelijkheden.

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen

DOELPOPULATIE Alle werknemers

ASA-MPB voor chauffeurs in beroepsgoederenver-
voer.

GEBRUIKERS Alle arbo-deskundigen

26
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sooBÍ INSTRUMENT InterView
Observatie
Checklist

FREoUENTIE vail ToEPASSING Eenmalig

Met vaste tussenpozen

INFORMATIETECHNISCHE KWALITEIT Geen

KosrEr{-tNDrcArte aanschaÍprijs f 29,15
benodigde tijd 45-90 minuten (alleen welzijnsgedeelte)

oRGANISAÏIE VAN HERKOMST NIA

UlTGEVER NIA

Postbus 75665
1O7O AR AMSTERDAM

TEL. 020 - 549861 1

LlrERAruuR Christis, J., Sociotechniek en Arbowet. ln: Onder-

weg naar nieuwe fabrieken en kantoren, Post-

groep, Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1991,
p.107-117 .

OPMERKINGEN
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AUTEUR(S} Osinga, D.C., Peer, A.

Werkomgeving
Werkplek
Hulpmiddel (machine, gereedschap)
Functies/arbeidsorganisatie
Persoon/taakuitvoerder
Ziekteverzuim/arbeidsorrgesch i ktheid
Arbobeleid van de orgarrisatie

Op individueel niveau

ONDERWERPEI{ Arbobreed

FUNCTIE borging arbo-beleid

DOÉLPOPULATIE Bepaalde bedrijfstak(ken): metaal

Geen

GEBRUIKEBS Directeur, lijnfunctionarissen en arbo-coördinato-
ren

SPECIALE EISEN Geen

Checklist

Continu

Geen Het instrument is uitgetest in 5 bedrijven en

op grond daarvan herzie,n.
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KosrEN-lNDrcarE aanschafprijs Nogonbekend.
benodigde tijd

OBGAÍIIISATIE VAN HERI(OMST NIA

NIA

Postbus 75665
1O7O AR AMSTERDAM
tel.: 020-5498611

OPMERKINGEN
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AUTEURÍS} Osinga, D., Schoenmaller, W.

Werkomgeving
Werkplek
Hulpmiddel (machine, gereedschap)

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Arbobreed

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Ergonomie, materialen/\ruerkomgeving (werkruim-
te)

FUNCTIE Inventariseren
Beoordelen

Bepaalde bedrijfstak(ken): de thuiszorg

Geen

GEBRUIKERS lntakers, medewerkers

SPECIALE EISEN Geen

Checklist

FBEOUENÍIE VAN TOEPASSING Eenmalig

INFoRMATIETECHNISCHE KwaLlTElT Geen

KosrEN-rNDrcarre aanschaf prijs gf atis
benodigde ti.id 1 UUr

30

NIA/EGBORGANISATIE VAN HERKOMST



Landelijke Vereniging Thuiszorg
Kennedylaan 9'9

3981 GB BUNNIK

OPII'IERKIIIGEN
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AUTEUR(SI

Arbobeleid van de organisatie

Op bedrijfsniveau

ONDERWERPEN Arbobreed

Signaleren
lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

DOELPOPULATIE Alle werknemers

Geen

GEERUIKEFS Werknemers en werkge'uers

SPECIALE EISEN Geen

SOORT INSTRUMENT Checklist

Continu
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KosTEN-lNDtcATlE aanschafpÍiis f 95,--
benodigde tijd

oRGANtsaÏEvANHERKoMST StichtingBedrijfsveiligheid,BrandweerAmsterdam

Koninklijke Vermande
Antwoordnummer 234
82OO VB LELYSTAD

LÍrERAruuR Lejeune, M.P.J. (red.), Schippers, A.F.M. (red.),

Arbo-checklist, Lelystad, Vermande, 1992, losbla-
dig.

oPMERKTilGEI\I Arbo-checklist is een beleidsinstrument.
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AUTEURíSI Biessen, P.G.A.

OBJECT werkbeleving

Op individueel niveau

ONDERWÉRPEN Welzijn

SPECIFIEKE ONDERWERPEN organisatie structurele kenmerken; inhoud van de
taak; beloning; onderlinge verhoudingen; leider-
schap; psychische en fysieke arbeidsomstandighe-
den.

Signaleren
lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Alle werknemers

Non-profit en profit orgarnisaties.

GEBRUIKERS Psychologen
Andere sociaal-wetenschappelijk onderzoekers

34
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Vragenlijst

FREOUENTIE VAN TOEPASSING Met vaste tussenpozen: 1x per 3 jaar.

INFoRMATIE ÍEcHNlscHE KwALlrElr De vragenlijst is ontwikkeld en gevalideerd in een

promotieonderzoek aan de Universiteit van Am-

sterdam.

r(osrEN-tNDtcATts aanschafpriis

benodigde tijd

onbekend
1 a 15 uur per werknemer voor afname vragen-

Iijst, plus benodigde tijd voor organiseren van de

afname en bespreken resultaten.

ORGANISATIE VAN HEBKOMST GAK-AB
Postbus 8300
1OO5 CA AMSTERDAM
tet. 020-5457407

UITGEVEB Swets & Zeitlinger, aÍd. Testmateriaal

Heereweg 347 b
2161 CA LISSE

L]TERATUUB Biessen, P.G.A., Oog voor de menselijke factor;

achtergrond, constructie en validering van de

basisvragenlijst Amsterdam. Proefschrift.

OPMEBKINGEN De Basisvragenlijst maakt deel uit van een BA-

SAM-onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd

door de Vakgroep A & O van de Universiteit van

Amsterdam. Vanaf midden 1993 is het mogelijk

om bij de uitgever de vragenlijst te kopen, inclu-

sief de verwerking van deze vragenlijsten. Dat

betekent dat organisaties ervoor kunnen kiezen

om het hele onderzoek uit te laten voeren door de

UvA of zelf de afname van de vragenlijsten te

verzorgen, met beperkte begeleiding vanuit de

UvA en alleen de statistische verwerking van de

gegevens uit te besteden
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AUTEUR(S}

Hulpmiddel (machine, gereedschap)
Persoon/taakuitvoerder

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Gezondheid

Welzijn

SPECIFIEKE ONDERWERPEN lnformatieverwerking, werkdruk, mentale belas-
ting, taakinhoud.

Signaleren

lnventariseren
Analyseren
Maatregelen implementeren

Alle werknemers

Geen

GEBRUIKERS Onderzoekers

SPECIALE EISEN De BSMI is vooral bedor-.ld om te gebruiken bij
voor- en nametingen. De individuele score op een
bepaald moment geeft rueinig informatie, het gaat
om de verschilscore.

36

VragenlijstSOORT INSTRUMENT



FBEouENrlEvaN roEPAsslNG Enkele malen, nl: minimaal 2 keer om de verschil-
score te kunnen berekenen.

tNFoRMArtErEcHNlscHEKwaurErr Zijlstra, FRH, Efficiency in Workbehavior, ver-

schijnt dit jaar (in boekvorm). Zijlstra FRM & Meij-
man, T. (1989). Het meten van Mentale inspan-
ning met subjectieve methoden. ln Meijman (red)

Mentale Relaties en Werkstress, Assen: van Gor-

cum.

r(osrEu-rNDrcAle aanschaÍprijs f 25,--
benodigde tijd 1 minuut per keer.

oRGANTSAÍIEvANl{EBl(oMsr KathOliekeUniversiteitBrabant
Arbeids- en Organisatiepsychologie

UITGEVER Zijlstra, F.R.H.

Postbus 901 53
SOOO LE TILBURG

tel.: O13-662523

LrrERAruuR Zijlstra, F.R.N., Meijman, 1.F., Efficiency in Work-
behavior, 1989
Mentale lnspanning nader bekeken, R.U. Gronin-
gen, Arbeidsspychologie, ISBN 9036701 902

OPMERKINGEiI
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AUTEUR(S} Willems, J.H.B.M.

Werkomgeving
Werkplek
Persoon/taakuitvoerder
Ziekteverzuim/arbeidson gesch iktheid
Arbobeleid van de orgarrisatie

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Gezondheid

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Alle in de arbeid(sorganisatie) gelegen determinan-
ten van ongezondheid.

Signaleren

Maatregelen kiezen, zoerken, ontwerpen

Alle werknemers

Geen

GEBRUIKERS Bedrijfsartsen

SPECIALE EISEN Geen

SOORT INSTRUMENT Vragenlijst
lnterview
lnspectie
Keuring

Registratie
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FBEOUENT|É VAN TOEPASSING Continu

TNFoRMATIEÍEcHNlscHEKwALlrElr ln het proeÍschrift van Willems. Conclusie: Grote

inter-dokter variabiliteit, tenzij strikte richtlijnen
worden gehanteerd (zie P- en V-blad van de Ar-
beidsinspectie).

KosrEN-rNDtcArtr aanschafprijs f 4'l ,-- (kosten CP13 en CV7 tesamen)
benodigde tijd

ORGANISATIE VAN HERKOMST NIPGiTNO

UITGEVER SdU Uitgeverij
Plantijnstraat
Afdeling Verkoop Publicaties Al, kamer 2301

Postbus 2OO14

25OO EA DEN HAAG

tel.: 070-3789884.

LITERATUUR CP1 3, Melding en registratie van ongevallen en

beroepsziekten (art. 9 Arbowet), 1988, Al, Den

Haag

CV7, De Melding van beroepsziekten, vermoede

beroepsziekten en 'gevaar voor de gezondheid',

welke in hoofdzaak door arbeid of arbeidsomstan-

digheden zijn veroorzaakt; Handleiding voor art-

sen, Al, 1988, Den Haag

Willems, J.H.B.M., De melding van beroepsziek-

ten, proefschrift.

OPMEBKINGEN
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AUTEUB(S} Bunnik R., Bisping. A.

Werkomgeving
Werkplek

Op individueel niveau
Op afdelings- of groepsnriveau

Op bedrijfsniveau

ONDEFWERPEN Arbobreed

SPECIFIEKE ONDERWERPEN

FUNCTIE Signaleren

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

DOELPOPULATIE Bepaalde bedríjfstak(ken): werknemers in gemeen-
ten

Geen

GEBRUIKERS Personeelsf unctionarissen

SPECIALE EISEN Bij integrale afname van de vragenlijst is voorlich-
ting vooraf essentieel.

Vragenlijst
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TNFoRMATTETEcHNtScHE KwALlrElr Geen

KosrEN-rNDrcAïE aanschafpriis Kopieer-exemplaar is in principe gratis te verkrij-
benodigde tÍd gen.

ongeveer 1 uur per persoon.

oRGAÍ{lsArlE vaN HERxoMsr Gemeente HilVerSUm

UÍTGEVEB Gemeente Hilversum, dhr. A Bisping

Dukokpark 1

1217 JE HILVERSUM

tel: 035-292263

UTERATUUR

opMERKTNGEN De checklist wordt in verschillende gemeenten

gebruikt. Op basis van deze gebruikservaringen zal

de lijst te zijnder tijd worden bijgesteld. De check-

list is te verkrijgen bij de gemeente.
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Werkomgeving
Werkplek
Functies/arbeidsorganis atie
Persoon/taakuitvoerder

Op individueel niveau
0p aÍdelings- of groepsniveau
Op bedrijfsniveau

ONDERWERPEN Arbobreed

SPECIFIÉKE ONDERWERPEN Stress en welzijn

FUNCTIE Signaleren

DOELPOPULATIE Alle werknemers

Geen

GEBRUIKERS Alle arbo-deskundigen

SPECIALE EISEN Geen

SOORT INSÍRUMENT Checklist

FREOUENTIE VAN TOEPASSING Eenmalig

TNFoRMATTETEcHNtScHE(waLtTEtr Geen

KosrEN-rNDtcArre aanschaíprijs gfatis
benodigde tijd weinig
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ORGANISATIE VAN HERXOMST NIPG/TNO

NIPG-TNO

Postbus 1 24
23OO AC LEIDEN

tel. 071 - 181181

LtrERAruuR Kompier, M.A.J., Marcelissen, F.H.G., Handboek
Werkstress, NlA, Amsterdam, 1990
Kompier, M.A.J., Stresssignalering: het opsporen
van stressrisico's, Kluwer, Handboek Checklisten
Personeelsmanagement

OPMERKINGEIII
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AUTEUR(S) Horn. L.A. ten, Roe, R.A.

Functies/arbeidsorganisatie
Persoon/taaku itvoerder

Op individueel niveau

ONDEBWERPEN Welzijn

Functie-inhoud; motivatie; satisfactie; betrokken-
heid.

lnventariseren
Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen

Alle werknemers

Geen

GEBRUII(ERS Psychologen

SPECIALE EISEN Geen

Vragenlijst
lnterview
Observatie

Eenmalig

Enkele malen, nl: desgewenst
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TNFoRMATIE rÉcHNlscHE (wAllrElr Door Ten Horn in 1983. De meeste sChalen heb-
ben een betrouwbaarheid van >.70 (alfa). Validi-
teit van de meeste schalen is in orde.

t(osTEN-tNDrcATre aanschafprijs

benodigde tijd 6O minuten

oRGAÍ{lsArlEvaN HERKoMST TU Delft, KUB

UITGEVER Horn, L.A. ten, TU Delft
Kanaalweg 2b

2628 EB DELFT

tel. 015 - 786571

LtrERAruuR Horn, L.A. ten, Behoeften, werkSituatie en ar-

beidsbeleving. Diss., TU Delft, 1983
Documentatie Tests en Testresearch in Nederland
(NIP)

Horn, L.A. ten, Arnold, 4.G., De Delftse meetdoos
voor kwaliteit van Arbeid. ln: Methoden, technie-
ken en analyses voor personeelsmanagement,

Kluwer, Bedrijfswetenschappen (losbladig), 1987,
t.6.1 .1-301/31 7

oPMEnKTNGEN ls sinds 1983 gebruikt in 1 5-2O organisaties, bij 5
à 6000 respondenten. Engelse, Bulgaarse en Hon-
gaarse versies beschikbaar.
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AUTEUR(S}

Functies/arbeidsorganisatie
Arbobeleid van de orgarnisatie

Op individueel niveau

Op afdelings- of groepsniveau

ONDERWERPEN Welzijn

Taakinhoud/functie-inhoud; welzijnskenmerken :

doelbewustzifr/autononrie/participatie/contac-
ten/arbeidsomstandigheden.

Signaleren

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoerken, ontwerpen
Maatregelen implementeren
toetsing ontwerp en sinrulatie

DOELPOPULATIE Alle werknemers

Geen

GEBRUIKERS Alle arbo-deskundigen
Bedrijfskundigen, PZ-f urrctionarissen

SPECIALE EISEN De gebruiker dient een cursus te volgen alvorens
EXCOM deskundig te kunnen gebruiken.
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sooRr rNsrRuMsur Vragenlijst
lnterview
lnventarisatieprocedure met behulp van computer
(dialoog).

FREoUENTIEvAN roEPAsslNG Enkele malen, nl: voor en na veranderingen

lNFoRMArlErEcHNlscHEKwaurElr Het instrument is getest bij o.a. DAF/Philips/KNMI

en door Ydo bij 6 bedrijven in de procesindustrie.

KosrEl-rNDrcArte aanschafpriis f 28.5OO,--
benodigde tijd 3 uur per persoon.

ORGANISATIE VAN HERI(OMST

UITGEVER TLO Holland Controls B.V.

Noordhoek 55
3351 LD PAPENDRECHT

tel.: 078 - 410011

LrrEnAruun Publicatie 586, SoZaWe, DGA

Artikel Management en lnformatie, oktober 1991

Artikel Bedrijfskund e 91 l1

Artikel Personeelsbeleid 921 4

OPMERKINGEN
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AUTEUR(SI Douwes, M.

Werkplek
Hulpmiddel (machine, gereedschap)

Persoon/taakuitvoerder

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Gezondheid

Lichamelijke belasting (rJoor middel van inÍormatie
over lichaamshoudingerr).

Analyseren
Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen
Maatregelen implementeren

DOELPOPULATIE Alle werknemers

Geen

GEBRUIKERS Bedrijfsverpleegkundi gen

Ergonomen

SPECIALE EISEN Bij metingen vanaf foto's moet de optische as van
de camera loodrecht op het vlak staan waarin de
metingen plaatsvinden, om perspectivische verte-
keningen te minimaliseren.

SOORT INSTRUMENT Observatie
Registratie
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FREOUENTIE VAN TOEPASSING Eenmalig

TNFoRMATIETEcHNIscHE KwALlrElr BeSChfeven in: DoUWeS, M., DUl, J., Preventie

beroepsgebonden aandoeningen van het bewe-
gingsapparaat; lnventarisatie en beoordeling van in

het veld bruikbare methoden voor het registreren

van houdingen en bewegingen. Min. SoZa-

We/DGA, Den Haag, 1990. (S91-2).

KosrEN-tNDrcarle aanschafprijs

benodigde tijd

f 500,-- tot 2.000,-
afhankelijk van vraagstelling en omstandigheden.

ORGANISATIE VAN HERKOMST NIPG/TNO, afdeling Houdings- en Bewegingson-

derzoek

UITGEVÉR Fotozaken

LITEFATUUR Douwes, M. en Dul, J., Preventie beroepsgebon-

den aandoeningen van het bewegingsapparaat,
Min. SoZaWe, DGA, 1990 (S91-2)

OPMERKINGEN
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AUTEUB(S}

Werkomgeving
Werkplek
Hulpmiddel (machine, gereedschap)
Functies/arbeidsorganisatie
Persoon/taakuitvoerder
Ziekteverzuim/arbeidsongesc hiktheid

Op individueel niveau

ONDERWEFPEN Arbobreed
Gezondheid

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Geluid, trillingen, klimaat, verlichting, chemische
stoffen, lichamelijke belasting, bediening en infor-
matiepresentatie, functie-inhoud, werkdruk, men-
tale belasting, werk- en rusttijden.

Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen
Maatregelen implementreren
Herplaatsing/reïntegratir: van arbeidsongeschikten
Sociaal-medische begeleiding

DOELPOPULATIE Alle werknemers
Bepaalde risicogroepe(en) : arbeidsongeschikten

Geen

GEBRUIXENS Verzekeringsgeneeskundigen

SPECIALE EISEN Geen
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FREoUENTIE vAN ToEPAsslilG Eenmalig

Met vaste tussenpozen: ter actualisering.

TNFoBMATE rEcHNrscHE KwALrrErr Geen onafhankelijk oordeel, wel handleiding bij de

GMD verkrijgbaar.

KosrEN-rNDlcArte aanschaÍprijs op aanvraag
benodigde tijd

ORGANISAÍIE VAN HEBI(OMST

GMD

Bos en Lommerplantsoen 1

1055 AA Amsterdam.

LTÍERAruUR

OPMERKINGEN
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AUTEUR(S} Penny en Giles

Persoon/taa kuitvoerder

Op individueel niveau

ONDEBWERPEN Gezondheid

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Fysieke belasting; houding per gewricht (gewricht-
sstanden).

lnventariseren
Analyseren

Alle werknemers

Geen

GEBRUIKERS Bedrijfsartsen
Ergonomen

SPECIALE EISEN Geen

SOORT INSTRUMENT Registratie

FREOUENTIE VAN TOEPASSING Eenmalig

Enkele malen, nl: voor en na veranderingen

TNFoRMAT|E TEcHNtScHE xwaltrEtr Geen

aanschafprijs + f 1O.O0O,--
benodigde tijd

ORGANISATIE VAN HERXOMST
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Biometrics, AMS
Blackwood
Gwert NP2, 2YP Engeland

tel.: 071-1 54555/0495-228000 (Engeland)

Folder biometrics van Penny & Giles

oPMERI(INGe{ Tamelijk bewerkelijke methode. Geschikte softwa-
re voor analyse en verwerking ontbreekt.
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AUTEUR(S} Meijman, Th. et.al.

OBJECT Persoo n/taa kuitvoerder

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Gezondheid

Welzijn

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Werk- en rusttijden.

Beoordelen

Sociaal-medische begeL:iding

Alle werknemers

Geen

GEBRUIXERS Bedrijfsartsen
Ergonomen
Psychologen

SPECIALE EISEN Geen

Vragenlijst

FREOUENTIE VAN TOEPASSING Met vaste tussenpozen: meerdere keren per jaar.

INFoRMATIE rEcHNlscHE KwALlrEtr VOlgenS auteurS betrOu,Wbaar, valide en SpeCifiek.
Meijman. Th., Vries, A. de, Vries, G. de, Kampa,
R., Evaluation of the Groninger Sleep Quality
Scale, Groningen, Hei.inrans, Bulletin, 1986.

KoSTEN-rNDrcATte aanschaÍprijs gfatas

benodigde tijd
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OBGAÍ{ISATIE VAN HERKOMST Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit van

Amsterdam

Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit van

Amsterdam

Meijman, Th., Vries, A. de, Vries, G. de, Kampa,

R., Evaluation of the Groninger Sleep Ouality
Scale, Groningen, Heijmans Bulletin, 1986.

OPMERKINGEI\I
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;*+r-.-1m'iil*ll.1*i'

Vrooland, V.AUTEUB(S)

Ziekteverzuim/arbeid son geschiktheid

Op individueel niveau
Op afdelings- of groepsniveau
Op bedrijfsniveau

ONDERWERPEN Arbobreed

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Ziekteverzuimbeleid

FUNCTIE Signaleren

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen
Maatregelen implementeren

DOELPOPULATIE Alle werknemers

Er is een PTT-Post-versi,e en een versie voor ande-
re organisaties.

GEBRUIKERS Managers

SPECIALE EISEN Een goede voorbereidin§,, een communicatieplan
en een combinatie van people-management en een
strakke controle is noodzakelijk.
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SOORT INSïRUMENT Checklist
Registratie
Stappenplan

FREOUENTIE VAN TOEPASSING

aanschafprijs

benodigde tijd

gratis

ORGANISÀTIE VAN HERKOMST PTT-Post

PTT-Post

Afdeling Sociale Zaken
tel. 070 - 3343434

LMRATUUR

OPMERKIÍ'IGEÍ\I
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AUTEURíS} Scheffers, T.J.M.

Werkplek
risico-evaluatie

Op afdelings- of groepsniveau

ONDERWERPEN Arbobreed

arbeidshygiëne; evaluatie van blootstelling in de
werkplekatmosfeer; chemische en biologische
Íactoren; geluidsintensiteit.

Beoordelen

DOELPOPULATIE Bepaalde risicogroepe(en): homogene expositie-
groepenBepaalde bedrijl'stak(ken): chemische
industrie

Geen

GEBRUIKERS Arbeidshygiënisten
Bedrijfsartsen
Bed rijfsverpleeg kund i gen

Veiligheidskundigen
Epidemiologen

SPECIALE EISEN Basiskennis arbeidshygirSnische meetstrategie.

Statistische analyse

FREOUENTIE VAN TOEPASSING Met vaste tussenpozen: 1 keer per jaar.
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r(o§ïÉN-lNDlCAïlE aanschalprÍs f 1OO,--

benodigde tijd

oRGANrsaïE vAN llERKoMsr DSM Geleen

NVvA
Postbus 71452
2507 BB Den Haag

UTERATUUR Hyginist Handleiding, cursus Arbeidshygiëne Breda

oPMERKINGS\I Aantal exemplaren verkocht: 1 13. Aan internatio-
nale versie wordt gewerkt.
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AUTEURÍS) Diverse medewerkers NIA

Werkomgeving
Werkplek
Hulpmiddel (machine, gereedschap)
Functies/arbeidsorganis,atie
Persoon/taakuitvoerder
Arbobeleid van de organisatie

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Arbobreed

SPECIFIEKE ONDERWERPEN 22 aandachtspunten, uitgewerkt in 180 onderwer-
pen.

Signaleren

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen
Maatregelen implementerren

Alle werknemers

IPP-industrie, IPP-kantoren, IPP-verpleeghuizen,
IPP-laboratoria; IPP-gezcrndheidszorg in ontwikke-
ling.
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GEAFUIKERS Afdelingschefs in bedrijven

spEcrALE ErsEN Het instrument wordt flexibel in organisatiebeleid
ingepast, zodat geen doublures ontstaan. Bij intro-
ductie hoort:
- oriënterend gesprek met directie/OR
- cursus (2 dagen) voor afdelingschefs (de IPP-

uitvoerders) met praktijkdia's van eigen bedrijf
- instellen IPP-coördinator in bedrijf.

sooRr INSTRUMENT Vragenlijst
Observatie
Checklist
lnspectie
Registratie
Plan van aanpak voor het bedrijÍ.

FREoUENTIE vAN roEPAsslNG Met vaSte tUSSenpOZen: Om de 16 maanden.

lNFoBMArlErEcHNlscHE KwALlrEtr Er is een referentielijst van IPP-gebruikers. Tevens

ervaringen van BGD-en met 'lPP-bedrijven' op te
vragen bij het NlA.

xosrEr\r-rrDrcArte aanschafprijs Op aanvraag (minimaal f 12.750,-'i.v.m. voorbe-
benodigde t'rjd reiding, 2 curSuSdagen en werkmateriaal)

Ongeveer een halve dag per rondgang

oRGANTSAIE vAN HERKOMST NIA

UTTGEVER NIA-adviesgroep
Postbus 75665
1O7O AR AMSTERDAM
ter. 020 - 54 98 529

LrrERAruuB 'lnformatieblad IPP' van het NlA, gratis op te
vragen.
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oPMERxTNéEm Alle IPP-versies worden in 1993 geactualiseerd;
- stand van techniek
- normen/richtlijnen/wetgeving
- ontwikkeling kwaliteitsborging.

62



lnstrumenten op het terrein van Arbeid en Gezondheid 63



AUTEUR(S} Ellens, E. en Beumer P.F.M.

Werkomgeving
Werkplek
Hulpmiddel (machine, gereedschap)
Functies/arbeidsorganisatie
Arbobeleid van de organisatie

Op individueel niveau

Op afdelings- oÍ groepsniveau

ONDERWERPEN Arbobreed

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Organisatie van de arbozorg
Algemene voorzieningen (o.a. veiligheid)
Geluid

Klimaat
Gassen, dampen, stoffen
Lichamelijke belasting
Werkplekinrichting
Gereedschappen, werktuigen en machines
Trillingen
Bedieningsmiddelen
Visuele informatie
Functie-inhoud en werkdruk
Werk- en rusttijden.
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FUÍ[CÏE Signaleren
lnventariseren
Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen

Alle werknemers

Geen

cEBRUTKERS Alle arbo-deskundigen
Arbeidshygiënisten
Ergonomen

Veiligheidskundigen
lnspecteurs van de arbeid

sPEcraLE EISEN De toepassing van de IMA dient te geschieden

door een arbodeskundige; bij specifieke problemen

doorverwijzing naar specialisten.

sooRr INSTRUMENÍ ObSerVatie

Checklist
lnspectie
Gesprek met de uitvoerende waar nodig.

FREoUENTE vaN roEPAsslNG Eenmalig

Enkele malen, nl: bij wijzigingen van de werksitu-
atie.

tÍ\tFoRMAïETEcHNtscHE KwALÍTEtr Geen

KosrEl-rNDrcal: aanschaÍprijs f 1O9,--
benodigde tijd 1,5 uur

oRGANÍSATE vAÍrr HERl(oMsr IZF-TNO, NIPG-TNO

UITGEVER Kerckebosch, Uitgeverij
Postbus '122

3700 AC ZEIST

tel. 03404 - 21444

lnstrumenten op het terrein van Arbeid en Gezondheid 65



Ellens, E. en Voskamp, P., Nieuwe inspectieme-
thode moet zelfwerkzaamheid vergroten, Maand-
blad voor Arbeidsomstandigheden 68 (1992) 4,
229-232.

OPMERKINGEN Met bijbehorend softwarepakket SOFIA kan de
rapportage aanzienlijk v'ereenvoudigd en versneld
worden. SOFIA is ook hij Kerckebosch verkrijg-
baar. Prijs: f 159,--. Geschikt voor MS-DOS PC's.
Wordt steeds geactualiseerd, onder meer naar
aanleiding van wijzigingen in de arbowetgeving.
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AUTEURíSI

rIil$ë,h:,

Werkomgeving
Werkplek
Hulpmiddel (machine, gereedschap)
Fu ncties/arbeidsorganisatie
Persoon/taakuitvoerder
Ziekteverzuim/arbeidson geschiktheid
Arbobeleid van de organisatie
Arbo-zorg systeem

Op individueel niveau

Op afdelings- of groepsniveau
Op bedrijfsniveau

ONDERWEBPEN Arbobreed
Veiligheid
Gezondheid

Welzijn

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Werkomgeving, werkplek, hulpmiddel (machine,

gereedschap), functies/taakuitvoerder, ziektever-
zuim/arbeidsongeschiktheid, arbobeleid van de

organisatie

Signaleren

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen
Maatregelen implementrlren
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DOELPOPULATIE Alle werknemers

cEBRUIKERS Alle arbo-deskundigen
Management-, afdelingsleiding en medewerkers,

etc.

SPECIAT.E EISEN Goede implementatie-begeleiding.

sooRr TNSTRUMENT Vragenlijst
lnterview
Observatie
Checklist
lnspectie
Werkoverleg.

FREouENrEvau ToEpAssrNG Met vaste tussenpozen: 2 maal per jaar.

Continu

TNFoRMATTETEcHNtScHE KwALrrEr Geen

KosrEN-rNDrcArte aanschafprijs afhankelijk van het bedrijf.
benodigdetijd È 3maanden.

oRGANrsaïE vAN HERKoMST Bureau Zuidema

UITGEVER Bureau Zuidema
Postbus 1 27

3830 AC LEUSDEN

tel.: 033-944614

LtrERAruuR Diverse artikelen
Binnenkort in 'Preventie' (juni) en Risk en Manage-

ment (juni)

oeMERKTNGEN Reeds 1 1 jaar in ontwikkeling en toegepast in

tientalle organisaties. Loopt vooruit op laatste

wijzigingsvoorstel Arbo-wet.
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Werkomgeving
Werkplek
Hulpmiddel (machine, gereedschap)
Functies/arbeidsorganisatie
Persoon/taakuitvoerder
Arbeidsinhoud

Op individueel niveau
Op sectorniveau
Rapportage echter op groepsniveau (functie)

ONDERVYERPEN Welzijn

SPECIFIEXE ONDERWERPEN Stressrisico's in het werk.

Signaleren

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Alle werknemers

Er is een korte en een lange versie.

GEBRUII(ERS Sociaal-wetenschappelij k onderzoekers

SPECIALE EISEN

SOORT INSTRUMENÏ Vragenlijst
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INFoRMATIE ïEcHNlscHE KwALlrEtr Engelstalige versie, zeer uitgebreid in het kader
van theorie-=vorming. Nederlandstalige versie is
in ontwikkeling.

KosrEN-rNDrcATte aanschafprijs

benodigde tijd 10-15 minuten per persoon.

ORGANISANE VAN HERKOMST

UITGEVER

LIÍERATUUR Karasek, R. & T. Theorell, Healthy Work, London,
Basic Books, 1990.

OPMERKINGEN Het instrument wordt gebruikt voor wetenschap-
pelijk onderzoek, voornamelijk. naar risicopopula-
ties.
Momenteel werken verschillende Nederlandse

onderzoeksgroepen aan een Nederlandse vertaling
van deze oorspronkelijk Amerikaanse vragenlijst.
Dit zijn o.a.: Houtman, NIPG/TNP; Meijman, UvA;
Furda, Universiteit Utrecht.
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AUTEUR(SI Grinten, M. van der

Werkplek
Hulpmiddel (machine, gereedschap)
Persoon/taakuitvoerder

Op individueel niveau
Op afdelings- of groepsniveau

ONDERWERPEN Gezondheid

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Subjectieve meting van fysieke belasting

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Alle werknemers

Geen

GEBRUIKERS Alle arbo-deskundigen
Arbeidshygiënisten
Bedrijfsartsen
Bedrijfsverpleegkundigern
Ergonomen

SPECIALE EISEN Geen

SOORT INSTRUMENT Vragenlijst
Registratie
Computerprogramma
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FREOUENTIÉ vaN ToEPASSING Eenmalig

Enkele malen, nl: voor en na een verandering

|NFoRMATIE rEcHNlscHE KwALIrElr De Borgschaal is getest en valide bevonden in

Borg Psychological bases of Perceived Exertion.
Medicine and Science in Sports and Exc. 14 .19-
82) No. 5.

KosrEN-rNDtcATtr aanschaÍprijs

benodisde tijd voorbereiding: 4 uur; meting: paar minuten; ver-

werking: 2 uur.

oBcAr\ilsaïE vAN HERxoMsr NIPG-TNO

UITGEVER NIPG/TNO

Grinten, M. van der

Wassenaarseweg 56
Leiden

tel. 071 - 181776

LrrERAruuB Grinten, M. v.d., Smitt, P., Development of a
practical Methode for Measuring body part dis-

comfort in advances in lnd. Ergonomics and Safe-

ty lV, Edited by S. Kumer, 1992, Taylor and Fran-

cis
Grinten, M. v.d., Test-retest reliability for measu-

ring body part discomfort, lEA, Parijs, 1991, Tay-

lor and Francis

OPMERXINGEN
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AUTEUR(S} Schaufeli, W.B.

Persoon/taakuitvoerder

Op individueel niveau

ONDEFWERPEN Gezondheid

SPECIFIEKE ONDERWERPEN geestelijke gezondheid

FUNCTIE Signaleren

Inventariseren

DOELPOPULATIE Bepaalde bedrijfstak(ken): sociale beroepen

MBI-O-NL, voor onderwijzend personeel.

GEBRUIKERS Bedrijfsartsen

SPECIALE EISEN Geen

SOORT INSTRUMENT Vragenlijst

Eenmalig

lNFoRMArlErEcHNlscHE r(waLlrElr Schaufeli, W & Wierendonck, B, van, The con-
struct validity oÍ two burnout measures, Journal
of Organizational Behaviour (in druk)

aanschaf prijs

benodigde tijd
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UFGBr'ER K.U. Nijmegen

LMRATUUR Engelstalige Handleiding, C. Maslach & S. Jack-

son, The MB|-test manual, Consulting Psycholo-

gists Press, Palo Alto, USA, 1986. Een Nederland-

se handleiding is in voorbereiding.

OPMERKINGEN De vragenlijst is nog in ontwikkeling, d.w'2. er

wordt de laatste hand gelegd aan het samenstel-

len van normgroepen. Het is de bedoeling om

binnenkort met een officiële handleiding te komen.

Tot dat moment is de vragenlijst voor weten-

schappelijke (d.w.z. niet-commerciële) doeleinden

te verkrijgen, mits de ruwe gegevens worden ter

beschikking gesteld aan de auteur i.v.m. norme-

ring.
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AUTEUR(S) Houtman, l.L.D., Hildebrandt, V.1., Dhondt, S.

Werkomgeving
Werkplek
Functies/arbeidsorganisatie
Persoo n/taakuitvoerder
Arbobeleid van de organisatie

Op individueel niveau
Op afdelings- of groepsniveau
Op bedrijfsniveau
Op sectorniveau

ONDERWERPEN Gezondheid

Welzijn

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Stress, fysieke belasting, risico's, gevolgen, pre-
ventiebeleid, belemmerende en bevorderende
facotren.

FUNCTIE Signaleren

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoerken, ontwerpen

DOELPOPULATIE Alle werknemers

1. monitor vragenlijst voor de werknemers; 2.
interview-protokol voor de werkgever en OR.

GEBRUIKERS Alle arbo-deskundigen
Overheid; bedrijfstakorganisaties
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sPEcr,ALE EtsEN Geen

sooRr INSTRUMEI{ï VragenlijSt
lnterview

FREoUENTIE vaN roEPAsslNG Eenmalig

tNFoBMAÍlÉ rEcHNlscHE KwALlrElr Het risico-inventarisatiedeel is gebaseerd op geva-

lideerde instrumenten (zie Houtman e.a., 1993).

KosrEI{-tNDtcars aanschafprijs

benodigde tijd vragenlijst 20 minuten; interview 2 uur.

oRGAr\ilsArE vAN HERt(oMsr NIPG-TNO

UITGEVER NIPG-TNO

Postbus 1 24
23OO AC LEIDEN

tel. 071 - 181181

LrrERAruuR Houtman, l.L.D. e.a. (1993), Monitor-stress en

lichamelijke belasting, Leiden, NIPG/TNO (in voor-
bereiding)

OPMERKII{GEN
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AUTEUR(S} Dhondt, S., Houtman, il.L.D.

Werkplek
Functies/arbeidsorgan is atie
Persoon/taaku itvoerder

Op individueel niveau
Op aÍdelings- of groepsniveau

ONDERWERPEN Welzijn

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Volledigheid, organiserende taken, kortcyclische
taken, moeilijkheid, aut,onomie, informatievoorzie-
ning, contactmogelijkherden, conditionele belas-

ting, taakeisen, regelprr:blemen.

Signaleren

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Alle werknemers

Geen

GEBRUIKERS Alle arbo-deskundigen
Arbeidshygiënisten
Bedrijfsartsen
Bedrijfsmaatschappelijk werkers
Bedrijfsverpleeg kund igen
Ergonomen

Psychologen
Onderzoekers
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sPEcIALE ErsErrr Geen

sooRr TNSTRUMENT Vragenlijst

FREoUEITïE vaN roEPAsslNG Eenmalig

rNFoRMArlErEcHNlscHEKwaLlrElr In: DhOndt, S., HOutman, l.L.D., N|PG-publicatie-

nummer 92.088.

KosrENlruucAle aanschafprijs f 34,65 (publicatie 92.088)
benodigde tiid 2O minuten per persoon.

oRGANISAïIE VAN HERKOMST NIPG-TNO

NIPG.TNO

Postbus 124
23OO AC LEIDEN

tel. 071 - 181743

LrrERAruuR Dhondt, S., Houtman, l.L.D., Publicatie nummer

92.088.

OPMERKINGEN
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Dhondt, S., Lingen, P. van

Werkomgeving
Werkplek
Hulpmiddel (machine, gereedschap)

Op individueel niveau
Rapportage echter op aÍdelings -of groepsniveau,
op bedrijfsniveau, op sectorníveau

ONDERWERPEN Gezondheid

SPECIFIE(E ONDERWERPEN Ruimte, antropometrie, fysieke belasting, geluid,
trillingen, licht, klimaat, informatie, stoffen, per-
soonskenmerken, werk- en rusttijden.

Signaleren
lnventariseren

Alle werknemers

Geen

GEBRUIKERS Alle arbo-deskundigen
Onderzoekers.

SPECIALE EISEN Algemene eisen voor vragenlijstonderzoek.

SOORT INSÍRUMENT Vragenlijst
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INFoRMATIEÍECHNISCHE KWALITEIT Geen

aanschafprijs

benodigde tijd

OBGANISATIE VAN HERI(OMST NIPG/TNO

UÍTGEVER NIPG/TNO

Postbus 24
23OO AC LEIDEN

tel.: 071-181 181

LITERATUUR Dhondt, S, Lingen, P. van, Constructie NIPG On-

derzoeksvragenlijst Ergonomische Condities, Lei-

den, NIPG/TNO, rapport 92.104, 1992.

OPMERI(INGEN Belangstellenden kunnen de vragenlijst gratis en

met steun van het NIPG gebruiken, indien het

NIPG de beschikking kan krijgen over de verzamel-

de gegevens voor het testen van de vragenlijst.
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AUÏEUR(SI Kromhout, H.

Werkomgeving
Werkplek
Hulpmiddel (machine, gereedschap)
Functies/arbeidsorganis atie
Persoon/taakuitvoerder

Op afdelings- of groepsniveau

ONDERWERPEN Veiligheid
Gezondheid

Geluid, trillingen, schokken,
straling, chemische stoffen,
fysieke belasting, perceptieÍ

veiligheid.

verlichting, klimaat,
biologische factoren,
mentale belasting,

Signaleren
lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

DOELPOPULATIE Alle werknemers

Geen

GEBRUIKERS Alle arbo-deskundigen

SPECIALE EISEN Geen

Observatie
Checklist
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FBEoUENTIE vAN roEPAsslNG Eenmalig

Met vaste tussenpozen

TNFoRMATIE rEcHNlscHE xwaurElr ln: OOstendorp & Kromhout, 1 985, VakgrOep

Luchthygiëne en verontreiniging R.154, LUW

Wageningen.

r(osrEN-rNDrcartE aanschafprils gratis
benodigde tijd

oRGANtsATEvANHEBKoMST VakgroepLuchtkwaliteitLUW
BGD Dordrecht

UÍTGEVER H. Kromhout
Postbus 8129
6700 EV Wageningen
tel: 08370-84147

LlrEBAruuR Oostendorp en Kromhout, Vakgroep Luchthygiene

en Verontreiniging R-154, LUW Wagingenen,

1 985
Kromhout, et.al., American Journal of lndustrial

Medicine 12: 551-562, 1987.

OPMERKINGEN
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AUTEUR(S}

Werkomgeving
Werkplek
Hulpmiddel (machine, grareedschap)

Functies/arbeidsorganisiatie
Persoon/taakuitvoerder
Ziekteverzuim/arbeidsonrgeschiktheid
Arbobeleid van de organisatie

Op individueel niveau
Op afdelings- of groepsniveau

Op bedrijfsniveau

ONDERWÉRPEN Arbobreed

Ergonomische knelpuntern; voornamelijk de belas-
ting van het bewegingsappraat.

FUNCTIE Signaleren

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen
Maatregelen implementerren

DOELPOPULATIE Alle werknemers

84

Geen



cEBRUIKEBS Bedrijfsartsen
Bedrijfsverpleegkundigen
Alle werknemers en werkgevers

sPEcraLE EISEN Bij de uitvoering moet een PE-projectgroep worden
gevormd, waarbij de samenstelling per projekt

verschilt. Samenstelling afhankelijk van project.

SOORT INSTRUMENT Projectgroep

FREoUENTE vAN ToEPAsstNc Eenmalig

INFORMATIETECHNISCHE KWALITEIT Geen

KosrEN-rNDrcarE aanschaÍprijs

benodigde tild

oRGANISATIE VAN HERKOMST NIPG-TNO

UITGEVER n.v.t.

LrrERAruuR Vink, P., Lourijsen, E., Wortel, E., Dul, J., Expe-

riences in partipatory ergonomics: results of a
roundtable session during the 11th JEA Congress,
paris, Juli 1991.

OPMERKINGEil
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AUTEUR{S) Nijboer, 1.D., Mossink, ,J., Eveleens, W, Midden-
dorp, J., Wevers, C.W.J.

Werkomgeving
Werkplek
Hulpmiddel (machine, g,ereedschap)

Fu ncties/arbeidsorganisiatie
Persoon/taakuitvoerder

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Arbobreed

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Kennis en vaardigheden, werk- en rusttijden, taak-
inhoud, houding en beweging, informatieverwer-
king, chemische, fysisclre en sociale omgeving.

FUNCTIE Analyseren
Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen
Maatregelen implementerren

Herplaatsing/reïntegratier van arbeidsongeschikten
Sociaal-medische begeleriding

OOELPOPULATIE Bepaalde risicogroepe(en): (gedeeltelijk) arbeids-
ongeschikten

Geen

GEBRUIKERS Bedrijfsartsen
Bedrijf sverpleegkundigen
Ergonomen
Psychologen
Personeelsfunctionarissern, arbeidskundigen
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SPECIALE EtsEN De werknemers mget (weer) kUnnen werken, en er

moet een bepaalde werkplek beschikbaar zijn.

sooRr TNSTRUMENT lntefVieW

Observatie
Checklist
Registratie

FREoUENïEvANroEpAsstNc Enkele malen, nl: 2 keer of meer.

TNFoRMATTETÉcHNtscHE KwAurElT Geen

KosrEt-rNDrcArte aanschaÍprijs f 93,--(boek)
benodigdetijd Variabel.

oRGANISATIE vAN HERXoMST NIPG-TNO, NIA

UITGEVER VUGA
Den Haag

urEBAruuR Nijboer, 1.D., Paswerk, praktijkboek voor individue-
le arbeidsaanpassing van arbeidsongeschikte wer-
knemers, VUGA, Den Haag.

OPMERKINGEN
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AUTEUR(S} Commissie Standaardisatie ( NVAB)

Werkomgeving
Werkplek
Functies/arbeidsorganisatie
Persoon/taakuitvoerder
Arbobeleid van de organisatie

Op individueel niveau

Op afdelings- of groepsniveau
Op bedrijfsniveau
Op sectorniveau

ONDERWEBPEN Arbobreed

Algemene gezondheidstoestand, werkbeleving.

Signaleren

lnventariseren

Alle werknemers

Diverse doelgroepmodulen; diverse ?.

GEBRUIKERS Alle arbo-deskundigen

SPECIALE EISEN Bedrijf sgewijze uitvoeri rrg ; gelijktijd ig onderzoeken
van gezondheid en werli, e.a.

Vragenlijst
Checklist
lnspectie
Keuring
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tNFoBMArlErEcHNlscHE (wALtrElr ln beperkte mate Voor zover het de vragenlijst
betreft. ln: Weel, A.N.H. en J.P.J. Broersen,

1992, Signalen van problemen in werk en gezond-

heid, proefschrift UvA.

r(osÍEN-tNDtcarte aanschafpriis

benodigde tiid 30-40 minuten.

oRGANTsATE vaN HERKoMsT Werkgroep van NVAB, LOD (Federatie Gezamenlij-

ke BGD-en)

UITGEVER Federatie van Arbo- en Bedrijfgezondheidsdiensten

Postbus 92'157
2508 ED DEN HAAG

UTERATUUR

OPMERKINGEN
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AUTEUB(S} Tongeren, Van, Kromhout, Swuste

Werkomgeving
Werkplek
Persoon/taakuitvoerder

Op individueel niveau

Op afdelings- of groepsrriveau
Op bedrijfsniveau

ONDERWERPEN Veiligheid
Gezondheid

Toxische stoffen, lawaai, stof, trillingen, werkhou-
ding, klimaat, veiligheid van machines.

Signaleren

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

DOELPOPULATIE Bepaalde bedrijfstak(ken): rubberverwerkende
industrie

Geen

GEBRUIKERS Arbeidshygiënisten

SPECIALE EISEN Kennis van het productierproces en gevolgen hier-

van voor arbeidsomstancligheden in deze sector is

noodzakelijk, en een proef-afname is aan te raden.
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sooRr INSTBUMENT ObSerVatie

Checklist
lnspectie

FREouENïE vAN roEPAsslNG Eenmalig

INFoRMATIE rEcHNlscHE KwALlrElr DoOr Van TOngeren en KrOmhOUt, LUVO-LUW, R-

419.

KosÍEN-rNDrcAle aanschafprijs f 50,-(publicatie)
benodigde tijd

oRGAÍ{tsAlEvANHERKoMsr LandbOUWUniverSiteitwageningen,Universityof
Birmingham, TU Delft vakgroep Veiligheidskunde

UITGEVER SdU Uitgeverij Plantijnstraat

Afdeling Verkoop Publicaties

Arbeidsinspectie, K 23O1

Postbus 2OO14

2500 EA Den Haag

tel: o7o-3789884

LrrERAruuR Protocol werkplekonderzoek in de rubberverwer-
kende industrie lCV24l , Den Haag, Arbeidsinspec-

tie, Min. SoZaWe, 1991

oeMERKTNGEN Bij het boek hoort een supplement met een set

voor de gegevensverzameling.
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AUTEUR(S) Stijkel, A.

Werkomgeving
Werkplek

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Gezondheid

SPECIFIEKE ONDERWERPÉN Chemische stoffen

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen
Maatregelen implementerren
evalueren van maatregelen

werknemers die met chermische stoffen werken

Geen

GEBRUIKERS Arbeidshygiënisten
Bedrijfsartsen
Reprotox-expert bij BGD-en

SPECIALE EISEN Geen

Stappenplan

FREOUENTIE VAN TOEPASSING Enkele malen, nl: bij veranderingen die van belang
zijn (bijv. zwangerschap).
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INFORMAÍIETECHNISCHE (WAUTEIT Geen

KosrEN-rNDrcArte aanschafprijs f 24,-'
benodigde tijd

oRGANISAïE vaN HERKoMST COrOnel LabOratOriUm, UvA

UITGEVER Min. SZW/DGA
Postbus 90804
2509 LV Den Haag

LmRAruuR stijkel, A., Een reprotox-instrument: hulpmiddel
voor BGD-en ter advisering van WG en WN inzake
het beheersen en voorkomen van reprotoxrisico's
in arbeidssituaties, Min. SoZaWe, Arbeidsinspec-
tie, Den Haag, 1 992, 46 p., Studie S138-2.

OPMERKING$I Stappenplan gericht op chemische stoffenbeleid.
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AUTEURIS} Henstra, D.G.

OBJECT arbeidsrisico-classif icatie

Op individueel niveau
Op bedrijfsniveau

ONDERWERPEN Arbobreed

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Arbeidsrisico's

FUNCÍIE Analyseren
Beoordelen

DOELPOPULATIE Alle werknemers

Geen

GEBRUIKERS Alle arbo-deskundigen
Arbeidshygiënisten
Bedrijfsartsen
Bedrijfsverpleeg kundi ge n

Ergonomen

Psychologen
Veiligheidskundigen
Team van arbo-deskuncligen en beleidsmakers in

de organisatie
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SPECIALE EISEN Bij voorkeur moet het instrument worden toege-
past in teamverband, om zo een meer objectieve

classificatie te krijgen. Het risiconomogram is

bedoeld om het denken te structuren en als ad-

vies. Men moet geen absolute waarde aan de

uitkomst binden.

SOORT INSTRUMENT Nomogram

FREOUEÍIITIE VAN ïOEPASSING Eenmalig

TNFoRMATTETEGHNTSCHE KwAurÉlr Geen

aanschafprijs n.v.t,
benodigde tijd

ORGANISATIE VAI{ HERKOMST Arbeidsinspectie Amsterd am

UITGEVER N.v.t.

UTERAÍUUR Henstra, D.C., Risicoclassificatie door middel van

een monogram, NVVK-info, december 1992, 39-

42

OPMERTNGEN Het Nomogram is een 'formule', en dient te wor-

den beschouwd als een instrument in ontwikke-

ling.
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AUTzuB(S}

:Ëi#öi#hii

Meijman, Th.

Persoon/taakuitvoerder

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Gezondheid

Welzijn

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Werkdruk, belasting, werktijden.

FUNCTIE Signaleren
Beoordelen

Alle werknemers

Geen

GEBRUII(ERS Bedrijfsartsen
Ergonomen

Psychologen

SPECIALE EISEN Geen

Vragenlijst

FREOUENTIE VAN TOEPASSING Met vaste tussenpozen: vele malen per jaar.

INFoRMATIE rEcHNlscHE KwALlrElr Het inStrument iS in een promotie-onderzoek ont_
wikkeld en getest en blijkt valide, betrouwbaar en
specifiek.

KoSTEN-rNDtcATre aanschaÍprijs geen
benodigde tijd
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Te verkrijgen via de auteur.

LITERATUUR Meijman, Th.,'Over vermoeidheid', rAmsterdam,

Studiecentrum Arbeid en Gezondheid, 1991.

OPMERKINGET\I
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AUTEUR(S}

OBJECT

Eynatten, F.M. van

Fu ncties/arbeidsorganisatie

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Welzijn

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Taakinhoud

Signaleren
lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoeken. ontwerpen
Maatregelen implementeren

DOELPOPULATIE Bepaalde bedrijfstak(ken): vnl. industrie

Onbekend.

GEBRUIKERS Psychologen

SPECIALE EISEN Geen

SOORT INSTRUMÉNT lnterview
lnspectie

FREOUENTIE VAN TOEPASSING Eenmalig

ln het proefschrift van \lan Eynatten (zie literatuur)

aanschafprils

benodigde tijd

ORGANISATIE VAN HERI(OMST Katholieke Universiteit ltlijmegen
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Via de auteur bij TU Eindhoven.

Eijnatten, F.M. van, 1985, STTA, naar een nieuw
werkstructureringsparadigma, proefschrift KUN.

Eijnatten, F.M. van, 199O, Meten van kwaliteit
van de arbeid, TU Eindhoven ISBN 90-6757-040-0

OPMEhKINGEN
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AUTEUR(S} Algera, J.A,

Werkomgeving
Functies/arbeidsorganisiatie
taakstructuur

Op individueel niveau

ONDERWEBPEN Welzijn

SPECIFIEKE ONDERWERPEN functie-inhoud; werkdruk (24 taakkenmerken)

FUNCTIE lnventariseren
Analyseren
Beoordelen
Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen

DOELPOPULATIE Alle werknemers
functies

Geen

GEBRUIKERS Psychologen

SPECIALÉ EISEN Kennis van taakontwerp en arbeidsmotivatie.

Grafische beoordelingss«:halen

FREOUENTIE VAN TOEPASSING Eenmalig

Zie publicatie Algera, J.l\., Kenmerken van Werk,
Swets & Zeitlinger, Lisse, 198'1.
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rosrEr{-lNDrcATrE aanschaÍprÍs in overleg met auteur
benodigde tijd

ORGANISAÍIE VAN HERKOMST

Via auteur bij Hoogovens lJmuiden, groep Arbo en

Ergonomie.

LlrERAruuR Algera, J.A., Kenmerken van Werk, Swets &
Zeitlinger, Lisse, 1981.

OPMERKINGEN
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AUTEUR(SI Kuijer, P.

Werkomgeving
Werkplek
Hulpmiddel (machine, gereedschap)
Fu ncties/arbeidsorganisatie
Persoon/taakuitvoerder

Op individueel niveau

Op afdelings- of groepsniveau

ONDERWERPEN Arbobreed

Lichamelijke belasting, í'unctie-inhoud, werk-rust-
tijden, expositieduur fysieke factoren.

Signaleren

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Alle werknemers

Geen

GEARUIKERS Arbeidshygiënisten
Bedrijfsartsen
Bed rijfsverpleeg kundi gen

Ergonomen

Psychologen
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sooRT INSTRUMENT Observatie
Registratie

FREoUEI{T|E vAN roEpassrNc Eenmalig

rNFoRMArErEcHNlscHE l(waLlrElr De betrOuwbaarheid in: Appl. Ergonomics, 23 l5l ,

331-336, de validiteit in: Ergonomics (in press).

Conclusie: validiteit en betrouwbaarheid zijn aÍ-
hankelijk van toepassing.

KosrEr{-rÍrrDrcAïE aanschafprijs f 9.OOO,--
benodigde tijd 2 dagen.

oRGA,\llsArlEvAN HEnKoMsr Studiecentrum Arbeid en Gezondheid, bij de Facul-

teit der Geneeskunde van de Universiteit van
Amsterdam, Ergocare bij de Faculteit der Bewe-
gingswetenschappen van de Vrije Universiteit
Amsterdam

UITGEVER Ergocare (P. Kuijer)

v.d. Boechorststraat 9
.I081 ST AMSTERDAM
tet 020-5487240.

urERAruuR Mertilla, Karwowski, Computer Applications in

Ergonomics, Occupational Safety & Health, Else-

vier, 1992
Ontwikkeling NEN 2739

oPMERKINGE{ TRAC Stelt arbo-deskundigen in staat om ook de

OWAS-methode toe te passen.
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AUTEUR(S) Zijlstra, F.R.H., Buurman, R. den, Horn, L.A. ten,
Regensburg, R.E.

Werkomgeving
Werkplek
Hulpmiddel (machine, gereedschap)

Functies/arbeidsorganisatie

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Arbobreed

SPECIFIEKE ONDERWERPEN

Signaleren

beeldschermwerkers

Geen

GEBRUIKERS Werknemers

SPECIALE EISEN Geen

Vragenlijst

FREOUENTIE VAN TOEPASSING Eenmalig

TNFoRMArrE rEcHNrscHE KwALlrEtr ln een beperkt bruikbaarheidsonderzoek en validi-

teitsbeoordeling. Conclrrsie: voldoende voor het
doel.
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KOSTEN-|ND|CATIE aanschafprijs f 2O,--
benodigde tild 30 minuten per persoon.

ORGANISATIE VAN HEBKOMST TU DEIft

Delftse Universitaire Pers

Stevinweg 1

2628 CN DELFT

tel.: 015 - 783253

LtÍÉRAruuR Zijlstra, F.R.H., e.a., Test Beeldschermwerk, Delft-
se Universitaire Pers, '1989, ISBN 90-6275-574-7.

oPMERXINGEN Er bestaat tevens een Engelse, Hongaarse en

Roemeense vertaling.
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AUTEUB(SI Vink, P. en Berg, R. van den

Werkplek
Persoon/taakuitvoerder
til-handeling

Op afdelings- of groepsniveau

ONDERWERPEN Veiligheid
Gezondheid

SPECIFIEXE ONDERWERPEN Lichamelijke belasting b,ij tillen, de tilhandeling.

Signaleren

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen

Alle werknemers

Er komt een versie voor de Bouw in september
1 993.

GEBRUIKERS Alle arbo-deskundigen
Arbeidshygiënisten
Bedrijfsartsen
Bed rijfsverpleegkundigen
Ergonomen

Veiligheidskundigen

SPECIALE EISEN Het instrument is alleen toepasbaar voor 2-handig
en vloeiend tillen.
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sooRr lNsrRuMENr ObServatie

Registratie

FREouENnE vAN roEpAsstÍrc Enkele malen, nl: voor en na veranderde of ver-

beterde tilstiuaties

lNFoRMArlErEcHNrscHEl(wALlrEtÍ De Tiladviseur iS gebaseerd op de NIOSH-metho-

de, welke valide en betrouwbaar is (Putz-Anderson

en Waters, 1991). Het programma is intern en

door 16 externen getest.

rosÍErr-tNDrcAre aanschafprijs f 1,495,-
benodigde tiid 15 minuten per persoon.

ORGANISAÏE VAN HERKOMST NIPG/TNO

U]TGEVER Upgrade B.V.
Jupiterstraat 98
Hoofddorp
tel. 02503 - 30377

LrrERAruuR Vink, P., Berg, R. van den, Dul, J., Het beoordelen

van tillen met de nieuwe NIOSH-methode, Tijd-

schrift voor Ergonomie, oktober 1992.

OPMERKIITGEN
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AUTEUR(S} Delleman, N.J.

Werkplek
Hulpmiddel (machine, gereedschap)
Persoon/taa kuitvoerder

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Gezondheid

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Lichamelijke belasting.

Analyseren

Alle werknemers

Geen

GEBBUIKERS Bewegingswetenschappers, ergonomisch onder-
zoekers

SPECIALE EISEN Afhankelijk van de onderzoeksvraagstelling.

SOORT INSTBUMENT Registratie

FREOUENÍIE VAN TOEPASSING Eenmalig

Specificaties op te vragen bij de producent (zie

15).

KosrEN-rNDtcarte aanschaÍpri.js

benodigde ti.ld

Op te vragen bij de producent.

Afhankelijke van de onderzoeksvraagstelling.
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Oxford Metrics Limited
Unit 14, 7 West Way
Botley, Oxford
Engeland OX2 0JB
tel.: 0865-244656

LrrERAruuR Delleman, N.J. Van der Grinten, M.P., Dul, J.,
VICON - Rechnerunterstutzte Bewegungsanalyse

am Arbeitsplatz. ln: IPA-IAO Forschung und Praxis
T1 8 Rechnerunterstutzte Arbeitsplatzgestaltung,
Bullinger, H.-J. (ed.), Berlin, Springer Verlag,
1990,31-48.

OPMEBKINGEN
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AUTEURISI Grundemann, R.W.M., Smulders, P.G.W., Winter,
C.R. de

Werkomgeving
Werkplek
Fu ncties/arbeidsorganisatie
Persoon/taakuitvoerder
Ziekteverzuim/arbeidsorrgeschiktheid

Op afdelings- of groepsniveau

ONDERWEBPEN Arbobreed

SPECIFIEKE ONDERWERPEN De tien onderwerpen of schalen van de VAG
1 . Taakinhoud/zelfstandigheid
2. Taakeisen/stressoren
3. Werkorganisatie
4. Werkomstandighederr en veiligheid
5. Leiding en collega's
6. lnvloed van het werk op de prive-situatie
7. Beloning, waardering en toekomsWerwachtin-
gen

8. Totaal-oordeel over het werk
9. Lichamelijke en psyctrische gezondheid
1 O. Ziekteverzuim/contact met de arts/medicijnge-
bruik

1'to



Signaleren
lnventariseren
Analyseren
Beoordelen
Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen
Maatregelen implementeren
maatregelen evalueren

DOELPOPULAT|É Alle werknemers

Geen

GEBRUIKERS Alle arbo-deskundigen
Bedrijfsartsen
Bedrijfsmaatschappelijk werkers
Bedrijfsverpleegkundigen
Psychologen

SPECIALE EISEN Geen

SOORT INSTRUMENT Vragenlijst

FBEoUENTIE vAN roEPAsslNG Eenmalig

Met vaste tussenpozen

TNFoRMAïErEcHNrscHEr(wAurErr Zie Grundemann e.a. (in prep.) VAG: Vragenlijst
Arbeid en Gezondheid; handleiding. Lisse, Swets
& Zeitlinger.

KosrEN-rNDrcATte aanschafprijs

benodigde tiid

oBGANrsaïE vaN HERKoMST NIPG/TNO

UITGEVEB Swets & Zeitlinger
Lisse

tet. 02521 - 191 13
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Smulders, e.a., The Dutch work and health questi-

onnaire; description, methodological characteris-
tiss, refÈrence data and correlations with absen-
teeism, Leiden, NIPG, 1992.

oPtuERrQnGÉ{
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AUTÈUR{S) Poppel, J. van en Kamphuis, P.

:i::ili::iili:iitrii:iit:iiiiii:iit:iilrliiiiiiiltljitll

l':§f'tUetiëil:van;:

:iËëËö#ïIinïif$Éffi

Werkomgeving
Functies/arbeidsorganisatie
Persoon/taakuitvoerder

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Gezondheid

Welzijn

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Taakbelasting binnen dr: school, collegiale verhou-
dingen, mentale belastirrg, lichamelijke belasting,
werkdruk, materiele arbreidsomstandigheden, ar-
beidsinhoud.

Signaleren

lnventariseren
Analyseren

DOELPOPULATIE Bepaalde functiegroep(ern): onderwijsgevend per-
soneel

Geen

GEBRUIKERS Bedrijfsartsen
Psychologen
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SPECIALE EISEN Een goede voorbereiding van het onderzoek bij de

doelpopulatie (o.a. anonimiteitsgaranties en ver-
volg-aktiviteiten) is zeer aan te bevelen.

SOORT INSTRUMEI{T Vragenlijst

FBEOUENTIE VAN TOEPASSING Met vaste tussenpozen: 1 keer per 4 jaar.

INFoRMAïE rEcHNlscHE l(wALmF VOldOende betroUWbaarheid en zekere mate Van

validiteit, zie: PBGO bij onderwijzend personeel

van 45-49 jaar, J. van Poppel en P. Kamphuis.
EBO-tussen-rapport nr. 13, IVA Tilburg, maart
1 990.

aanschafprijs zieonder'opmerkingen'
benodigde tijd

ORGANISATIE VAN HERKOMST lVA, Tilburg

UITGEVER IVA-Tilburg
Postbus 901 53
5OOO LE TILBURG

tel: Ol3-662443.

LITERATUUR Poppel, van en Kamphuis, Methodencahier nr. 8
'PBGO in het onderwijs', IVA Tilburg, november

1 989
Poppel, van en Kamphuis, PBGO bij onderwijzend
personeel in de leeftijdsgroep 45 tot 49 jaar, IVA
Tilburg, maart 199O

Kamphuis en Poppel, van, Het schoolgezondheids-
onderzoek onder onderwijsgevenden, EBO-tussen-

rapport nr. 17, IVA Tilburg, april 199O

Poppel, van en Kamphuis, Gezondheid, werk en

werkomstandigheden van onderwijzend personeel

in schooljaar 1990-'1991, Min. SoZaWe/Al (S

154).
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OPIiERTNGEII Werd voorheen PGBO-lijst vopr het Onderwiis
genoemd.

Voor gebruík v.an de vragenlijst wordt een con-
tractje opgemaakt tussen BGD en lVA, waarin
wordt geregeld dat de EGD de vragenlijsten gratis
ter beschikking krijgt in ruil voor verwerkíng van
de gegevens in een landelijk referentiebestand.
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AUTEURíS} Hildebrandt, V.H.

Werkomgeving
Werkplek
Hulpmiddel (machine, gereedschap)
Functies/arbeidsorganis atie
Persoon/taakuitvoerder
Ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid

Op afdelings- of groepsniveau
Op bedrijfsniveau
Op sectorniveau

ONDERWERPEN Gezondheid

SPECIFIEKÉ ONDERWERPEN Gezondheidsproblematiek van het bewegingsappa-
raat. Vragen naar: - algemeen: demografische
gegevens, - werk: historie, taken, werkdruk. Voor-
komen hinder houding/beweging, - vrije tijd: sport,
- gezondheid: klachten, medische consumptie.

Signaleren

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

OOELPOPUI.ÀTIE Alle werknemers

Geen
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GEBRUII(ERS Alle arbo-deskundigen
Arbeidshygiënisten
Bedrijfsartsen
Bedrijfsmaatschappelijk werkers
Bedrijfsverpleegkundigen
Ergonomen

SPECIALE EISEN Geen

SOORT INSTRUMENT Vragenlijst
Computerprogramma

Eenmalig

Met vaste tussenpozen: ongeveer 1 keer per jaar.

lÍ{FoRMArlE rEcHNlscHE KwaLlrElr Goede predictieve validiteit (bron: zie onder). Test-
hertest: gereed half 1993.

aanschaÍprils vragenlijst: gratis; computerprogramma: onbe-
benodigde tijd kend.

30-60 min. voor invullen en invoeren computer.

ORGANISATIE VAN HERKOMST NIPG/TNO

UITGEVER Hildebrandt, V.H.
Wassenaarseweg 56
Leiden

tel: 071-181 760

LMRATUUR Hildebrandt, V.H. en Douwes, M., Lichamelijke
belasting en arbeid: Vragenlijst bewegingsappa-
raat: de validiteit van gerapporteerde romphouding
en rugklachten bij vergelijking van beroepsgroe-
pen, Voorburg, Min. SoZaWe, DGA, 1991 (S 122-
3).
Hildebrandt, V.H. en Smitt, P., Handleiding soft-
ware-pakket vragenlijst bewegingsapparaat (in

voorbereiding).

OPMERKINGEN
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AUTEURíS) Vogelzang, P.F.J. en J.W.J. van der Gulden

Werkomgeving
Werkplek
Functiesiarbeidsorgan isatie
Persoon/taakuitvoerder
Ziekteverzuim/arbeidso ngesch iktheid

Op afdelings- of groepsniveau

Op bedrijfsniveau

ONDERWERPEN Gezondheid

Welzijn

Primair: klimaat, secunclair ook: functie-inhoud,
mentale belasting, werl,ldruk, verlichting, meubi-

lair.

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen

DOELPOPULAÏE Alle werknemers

Geen

GEERUIKERS Alle arbo-deskundigen

SPECIALE EISEN Geen

SOORT INSTRUMENT Vragenlijst
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lNFoRMArlErEcHNlscHEr(walrrElr De VPFA-itemS in: Dijkstra A. et al. Funktioneren
in de arbeidssituatie. NIPG-TNO, Leiden: 1981, de
rest in: Vogelzang P.F.J. en van der Gulden J.W-
.J.. Hoe klaagt men in een gezond gebouw ?,

Maandblad Arbeidsomstandigheden 1991 : 763-
766.

KosrEN-rNDrcAle aanschaf prijs

benodigde tijd

nihil
ongeveer 20 minuten per persoon.

OBGANISAÏE VAN HERI(OMST Sectie Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, Katholie-
ke Universiteit Nijmegen

P.F.J. Vogelzang, afd. ABG

Verlengde Groenestraat 75
6525 JE NIJMEGEN

tel: 080-61 31 24161 31'l 9

LTTERATUUR Vogelzang, P.F.J., Gulden, J.W.J. vander, Stand-
aarlijst voor 'Sick Building' - klachten. beoordeling
van bestaande vragenlijsten voor onderzoek naar
gezondheidsklachten bij gebruikers van gebouwen
en een voorstel voor een standaardlijst, Katholieke
Universiteit Nijmegen, 1990.

OPMENKNGEN
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AUTEUR(S} Dirken, J.M.

Persoon/taakuitvoerder

Op individueel niveau

Op afdelings- of groepsniveau

ONDERWERPEN Gezondheid

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Psychosomatische klaclhten; de meest uitgebreide
versie bevat klachten van specifieke orgaansyste-
men:
- nerveus
- hart & vaten
- maag/darm
- bewegingsapparaat

Signaleren

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

DOELPOPULATIE Alle werknemers

Geen

GEBRUIKERS Alle arbo-deskundigen
Arbeidshygiënisten
Bedrijfsartsen
Bedrijfsmaatschappelijk werkers
Bedrijf sverpleeg kundi ge n

Ergonomen
Psychologen
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SOORÍ INSTRUMENT Vragenlijst

FREoUENÍIE vAN ToEPASSING Eenmalig

Enkele malen, nl: kan worden gebruikt in periodiek

onderzoek.

lNFoRMArlErEcHNlscHExwAurElr ln:1. Dirken, J.M.: Arbeid en Stress, 1969, Gro-

ningen: Wolters Noordhoff
2. Joosten & Drop: Gezondheid en Samenleving,

1987;251-265
3. Van Sonsbeek, 1990, CBS, Katern 17.

KosrEIu{NDtcATte aanschafprijs

benodisde tijd 5 - 15 minuten

oRGANISATIE vAN HERKOMST NIPG-TNO

urERAruuR Te vinden in onder andere Kompier, M.A.J., Mar-

celissen, F.H.G., Handboek Werkstress, NlA,

Amsterdam, 1990

onMERKTNGEN Er zijn drie versies: 53 items (origineel; Dirken,

1969); 21 items; 13 items (o.a. CBS gebruikt het
LSO (gezondheidsenquete)
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Functies/arbeidsorganir;atie
Persoon/taaku itvoerder

Op individueel niveau
Op afdelings- of groep:;niveau
Op bedrijfsniveau
VOS-D wordt ingevuld door individuen, maar is

niet geschikt voor indilriduele diagnostiek. lnÍor-
matie aggreren op groerpsniveau!

ONDERWERPEN Gezondheid

Welzijn

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Stress

Analyseren
Beoordelen

DOELPOPULATIE Bepaalde functiegroep(en): werknemers in kan-
toorf uncties

Geen

GEBRUIKERS Bedrijfsartsen
Bedrijfsmaatschappelijk werkers
Psychologen

SPECIALE EISEN De VOS-D moet worden gebruikt voor groepen
van minimaal 15 personen.
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SOORT INSTRUMENT Vragenlijst

FREoUENTTE vAN ToEPASS|NG Eenmalig

INFoRMAïIErEcHNlscHExwallÍElr ln: BergerS, MarCeliSSen en De V/Olff, VOS-D,

Vragenlijst Organisatie Stress-D, Handleiding.

Stressgroeppublicatie 36, 1986. Conclusie: vol-
doende betrouwbaar en valide.

KosrEN-rNDrcATtE aanschafprirs laag
benodisde tijd 20 - 90 minuten per persoon.

oRGANlsArlEvailHERroMsr KatholiekeUniversiteitNijmegen
A&O-psychologie
Montesorilaan 3
6500 HE NIJMEGEN

Katholieke Universiteit Nijmegen

A&O-psychologie
Montesorilaan 3
6500 HE NIJMEGEN

LrrERAruuR Bergers, Marcelissen, Wolff de, VOS-D, Vragenlijst
organisatiestress-D, Handleiding, Stressgroeppubli-

catie 36, 1986
Kompier, Marcelissen, Handboel. Werkstress,

Amsterdam, NlA, 1990

OPMERKINGEN
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AUTEUR(SI Smit, H.A.

Persoon/taakuitvoerder
handeczeem

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Gezondheid

Handeczeem - irriterende stoffen of sensibiliseren-
de stoffen.

FUNCTIE Signaleren

lnventariseren

Alle werknemers

Geen

GEBRUIKERS Arbeidshygiënisten
Bedrijfsartsen

SPECIALE EISEN Geen

SOORT INSTRUMENT Vragenlijst

Eenmalig

De validiteit is onderzocht door middel van verge-
lijking met de diagnose door dermatoloog (bij

verpleegkundige). Validiteit is voldoende.
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KOSTEN-tNOtCATIE aanschafprís

benodigde tijd 5 minuten per persoon.

oBGANISATIE VAN HERKOMST NIPG.TNO

CCM/RIVM
mevrouw H.A. Smit
Postbus 1

3720 BA BILTHOVEN

LtrERAruuR Smit, H.A., Coenraads, P.J., Laurijsen, A.P.M.,
Evaluation of a questionnaire on hand dermatitis,
contact Dermatitis, 1992; 26: 11-16.

OPMERI(INGEI\I
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AUTEUR(S} Horn, L.A. ten, Walravt;ns, A.H.C.M.

inspraak in de organisatie

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Welzijn

Kwaliteit van het werkoverleg.

lnventariseren

Alle werknemers

Geen

GEBRUIKERS Psychologen

SPECIITLE EISEN Geen

Vragenlijst

FREOUEÀITIE VAN TOEPASSING Eenmalig

INFoRMAïIE rEcHNlscHE l(wAllrElr ln: HOrn, Ten en WalravenS, Rapport vragenlijst
Werkoverleg, TU Delft 1986. Conclusie: voldoen-
de voor doel qua betrou,wbaarheid en validiteit.

KosrEN-rNDrcATre aanschaÍprijs

benodigde tijd 20 minuten.
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Horn, L.A. ten, TU Delft
Kanaalweg 2b
262888 DELFT

tel. 015 - 786571

LrrERAruuR Horn, L.A. ten en Walravens, A.H.C.M., Rapport

Vragenlijst Werkoverleg, TU Delft, faculteit Wijs-

begeerte en Technische Maatschappijwetenschap-
pen, 1986.

oPMERKINGEN Tot nu toe slechts in een groter onderzoek ge-

bruikt.
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AUTEUR(SI Projectgroep WEBA

Werkomgeving
Werkplek
Hulpmiddel (machine, gereedschap)

Functies/arbeidsorganisiatie

iitliltiii:i:

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Welzijn

Functie-inhoud/werkdruk/mentale belas-
ting/stressrisico's en leermogelijkheden.

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen

DOELPOPULATIE Alle werknemers

WEBO, voor onderwijzend personeel.

GEBRUIl(ERS Alle arbo-deskundigen

SPECIALE EISEN De gebruiker moet op cle hoogte zijn van en zich
kunnen vinden in de gedachtengang die ten grond-
slag ligt aan demethode.

SOORT INSÍRUMENÍ Vragenlijst
lnterview
Observatie
Checklist
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FREoUENÍ|E vAN roEPAsslNG Eenmalig

Met vaste tussenpozen

INFoRMAïE rEcHNlscHE KwAurElr Alleen gefragmenteerd met wisSelende conclusies.

KosrEn-rnDrcArtr aanschafprijs f 75,-- (571 publicatie)
benodigde tijd Varieert van 0,5 uur tot 1 dag.

ORGANISAÏE VAN HERKOMST

UITGEVER SdU

Ar, k. 2301
Postbus 2OO14

25OO EA DEN HAAG

tel.: O7O-3789884

LrrERAruuR Peeters, M., Middendorp, J., Projectgroep WEBA,

Functieverbetering en organisatie van de arbeid
(s71), DGA, 1989
Handleiding WEBa, 1993
CY22: Functie-inhoud analyseren en beoordelen;

de WEBA-methode, 1991, Al, Den Haag.

OPMERKINGEN
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AUTEUR(S} Dul, J., Douwes, M., Smitt, P.

Functies/arbeidsorganis;atie
Persoon/taakuitvoerder

Op afdelings- of groepsiniveau

ONDERWERPEN Gezondheid

SPECIFIEKE ONDERWÉRPEN Lichamelijke belasting

Signaleren

Analyseren
Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen

DOELPOPULATIE Alle werknemers

Geen

GEBRUIKERS Alle arbo-deskundigen
Arbeidshygiënisten
Bedrijfsartsen
Bedrijf sverpleeg kundigen
Ergonomen

SPECIALE EISEN Het model is niet geldig voor extreme houdingen
of dynamisch werk, absolute fitheidsberekeningen,
verschillende houdingerr achter elkaar.

Observatie
Registratie
Computerprogramma
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FREoUENTIE VAN ToEPASSING Eenmalig

Enkele malen, nl: voor en na een verandering

tNFoRMArtErEcHNlscHE KwarlrElr Voorspellingen van de spiervermoeidheid met

model komen overeen met metingen van de fit-
heid.

xosrEr-rNDrcArte aanschafprijs nog niet in verkoop
benodigde tijd 15 minuten

oBGANISAÏE vAN HERKOMSÍ NIPG/TNO

U]TGEVER NIPT/TNO

Smitt, P.

Wassenaarseweg 56
Leiden

tel 071 - 181776

LrrERAruuR Dul, J., Douwes, M., Smitt, P., A Work-Rest-Mo-

del for static postures. Biomech. Sem. 4, 199O,

117-124
Dul, J., Douwes, M., Smitt, P., A Work-Rest-Mo-

del for static postures, De signing for Everyone,

lEA, Parijs, 1991.

OPMERXINGEN
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AUÏEUR{S} Christis, J.

Functies/arbeidsorgan isatie

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Welzijn

SPECIFIE|(E OilDERWERPEN Werkdruk

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Maatregelen kiezen, zoeken, ontwerpen
Maatregelen implementeren

Bepaalde functiegroep(en): onderwijzend personeel

Geen

GEBRUIKERS Alle arbo-deskundigen

SPECIALE EISEN De gebruiker moet op de hoogte zijn van en zich
kunnen vinden in de gedachtengang die aan het
instrument ten grondslag ligt.

SOORT INSTRUMETTIT lnterview
Observatie
Checklist

Eenmalig

Met vaste tussenpozen

TNFoRMAïETEcHNtscHE l(waltÍErr Geen
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KosrEN-rNDrcaïE aanschafprijs f 32,-- (boek)

benodigde tijd

oRGANTSATTE vAN HERKoMST NIA

NlA, afdeling Verkoop
Postbus 75665
1O7O AR AMSTERDAM
tel. O2O - 5498611

LrrERAruuR Christis, J. Taakbelasting en Taakverdeling; een

methode voor aanpak van werkdruk in het onder-

wijs, NlA, 1992.

OPMERTINGEN
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AUTEUR(S}

OR'ECT Persoon/taaku itvoerder

Op individueel niveau

ONDERWERPEN Gezondheid

SPECIFIEKE ONDERWERPEN Fysieke belasting; houdingen (geen statische be-
lasting).

Signaleren

lnventariseren
Analyseren
Beoordelen

Alle werknemers

Geen

GEBRUIXERS Alle arbo-deskundigen
Arbeidshygiënisten
Bedrijfsartsen
Bedrijfsverpleeg kundi gen

Ergonomen
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sooRr INSTRUME{I Observatie
Registratie
Computerprogramma

FREoUENnE var roEPAsstNG Eenmalig

TNFoRMAïE rEcHNrscHE xwAurErr OWAS iS reedS getest,

KosrEN-tNDtcaÏe aanschafprijs

benodigde tijd

oRGANISATIE VAN HERKOMST NIPGiTNO

UITGEVEB Adviesbureau Borm en Kant
Beeldsnijdersdreef 85
Maasricht
tel.r 043-475515

LmRAruuR Kant, 1., N6terman, Borm, P.J.A., ObservationS of
working postures in garages using OWAS and

consequent workload reduction recommendations

Ergonomics, 1990, nr. 33,2O9-22O.

OPMERKINGEN
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INDEX op instrumentnaam

- 2DimensionalStaticStrengthPredictionProgram(2DSSPIP) .......20
- Aanstellingsonderzoek(AO) ...22
- AlgemeneBedrijfsverkenning(ABv). ...24
- ArbeidssituatieAnalyse(AsA). .......26
- Arbo Handboek Midden- en Kleinbedrijf voor de metaalproducten sector

(MKB-arbo.instrument) ......28
- Arbo-checkThuiszorg .......30
- Arbo-checklist. .....32
- Basisvragenlijst Amsterdam (BASAM) . . . 34

- BeoordelingsSchaalMentalelnspanning(BsMD ........36
- Beroepsziekten: melden en registreren . . . 38

- Checklistopmaat ....40
- ChecklistsArbeidsinhoud,-omstandigheden, -voorwaarden.,-verhoudingen .. .......42
- Delffse Meetdoos voor Kwaliteit van Arbeid (DMD) . . . . . . 44

- EXCOM ...46
- Foto-analyse.. .....48
- FunctielnformatieSysteem(Fls). .....50
- Goniometrie... ....52
- GroningerSlaapKwaliteitsschaal(GsKS) .......54
- HandleidingAanpakZiekteverzuim .....56
- Hyginist ....58
- lnspectie Plus Pakket (IIrP) . . . . 60

- InspectiemethodeArbeidsoÍnstandigheden(IMA) ........ U
- tntegraal Risico lnventarisatie Systeem (RIS) . . . . 68

- Karasekldst of lob Content Instrument Questionnaire . . . . . . 70

- LokaalErvarenOngemak(LEO). .....72
- Maslach Bumout lnventory (MBI-NL) . . . 74

- MonitorStressenlichamelijkeBelasting .......76
- OnderzoeksvragenlijstArbeidsinhoud(NOvA-WEBA)..... ...... 78

- OnderzoeksvragenlijstErgonomischeCondities(NovEc) ........ 80

- OrienterendWerkplekonderuoek(OWO) ........82
- ParticipatieErgonomie(PE). ........84
- Paswerk ....86
- Periodiek Bedrijfsgezondheidskundig Onderzoek (PBGO) . . . 88

- Protocol Werkplekonderzoek in de rubberverwerkende industrie . . . . . 90

- Reprotoxlnstrument ........92
- Risiconomogram ....94
- SchaalErvarenBelasting(SEB). ......96
- Sociotechnische Taak Analyse (STTA) . . . 98

- Taakkenmerkenlijst ..100
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Task Recording and Analysis on Computer (TRAC) . . . . . 702

TestBeeldschermwerk ......104
Tiladviseur .......106
Vicon . ...108
VragenlijstArbeidenGezondheid(VAc) . ..... 110

Vragenlijst Gezondheid, Werk en Werkomstandigheden van Onderwijzend Personeel . . . Ll4
Vragenlijst Houding-Beweging-Gezondheid (VI{BG) Computerprogramma Loquest . . . . 118

VragenlijstKlimaatbeleving .. L20

VragenlijstOnderzoekErvarenGezondheid(VOEc) ..... L22

VragenlijstOrganisatieStressDoetinchem(VOS-D) ..... lU
Vragenlijst voor het opsporen van personen met handeczeern . . . . . . 126

VragenlijstWerkoverleg .....128
WelzijnbijdeArbeid(WEBA) ......130
Werk-Rust Model (WR computerprogramma) . . . 132

WerkdrukbijOnderwijstaken(wEBo) .......134
Workrran-I, gebaseerd op het Ovako Working Posture Analysing System (OWAS) . . . . 136
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lnleiding

Het project 'een eerste Inventarisatie van lnstrumenten op het terrein van Arbeid
en Gezondheid' bevatte twee onderdelen: de inventarisatie en beschrijving van
instrumenten, en een enquete-onderzoek. Het eerste onderdeel werd gezamenlijk
uitgevoerd door het NIA en NIPG-TNO; het tweede deel (de enquete, waarvan
dit het verslag isl werd uitgevoerd door medewerkers van het NlA.

Het is de bedoeling om een globale indruk te krijgen van het gebruik en de
waarde van instrumenten op het terrein van Arbeid en Gezondheid door in
eerste instantie navraag te doen bij deskundigen in de praktijk. Medewerkers
van Bedrijfsgezondheidsdiensten (BGD'en) en Arbodiensten werden door ons als
zodanig aangemerkt. Vanwege het (te) krappe budget is geen navraag gedaan
bij Bedrijfsverenigingen.

De enquete werd uitgezet onder 63 van de in totaal ongeveer 180 BGD'en in

Nederland. De grotere, bekende diensten werden geselecteerd met spreiding
naar regio en soort dienst, uitgesplitst in drie categorieën: enkelvoudige diensten
(n= 23); federatieve (regionale) diensten (n= 2O) en gemeentelijke of over-
heidsdiensten (n= 2O).

Wij hebben informatie ontvangen van 46 diensten, hetgeen een goede respons
betekent van 76,7o/o met een gelijkmatige spreiding over de drie categorieën
BGD'en.
Een overzicht van het aantal responderende BGD'en staat weergegeven in ta-
bel 1.

Soort BGD
Retour Respons

Aangeschreven (aantal) lo/ol

Enkelvoudige dienst

Federatieve dienst

Gemeentelijke of Overheids-
dienst

Totaal

77,30/o

75,Oo/o

70,oo/o

74,2%

22

20

20

62

17

15

14

46

Tabel 1. Overzicht van het aantal aangeschreven en responderende BGD'en
naar soort dienst.
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Aan de deskundigen van deze 63 BGD'en en Arbodiensten werd een korte
vragenlijst voorgelegd die schriftelijk of telefonisch beantwoord kon worden. Er

werd voornamelijk schriftelijk gereageerd en telefonisch gerappeleerd.

De vragenlijst werd meestal ingevuld door bedrijfsartsen (30 keer), in de functie
van directeur (17 keer) oÍ als medewerker van de dienst (13 keer). De functies

van de overige 16 respondenten waren divers, zie hiervoor tabel 2.

Di recteur- bed rijf sarts
Directeur-anders
Arbeidshygiënist
Bedrijfsarts
Bed rijfsverpleegkundige
Anders

17
4
3

13
1

I
46Totaal:

Tabel 2. Overzicht van de functie van de respon-

denten

ln deze vragenlijst werd door ons een opsomming gegeven van 36 in willekeuri-
ge volgorde geplaatste instrumenten, die naar onze mening redelijk tot goed

bekend zijn en gericht zijn op (aspecten van) veiligheid, gezondheid of welzijn.

Aan de respondenten werd gevraagd om per instrument aan te geven of zij

daarmee bekend zijn, in hoeverre hun BGD dit instrument ook gebruikt, en wat
hun algemene oordeel is over het genoemde instrument, uit te drukken in een

rapportcijfer. ln tabel 3 staan deze 36 instrumenten weergegeven, maar nu in
volgorde van bekendheid met daarachter de gegevens over het gebruik en het
globale praktijkoordeel uitgedrukt in een (gemiddeld) rapportciifer.
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Naam instrument

Bekend
(aantal
BGD'en)

ln gebruik (aantal
BIGD'en)

Cijfer
(gem)

niet soms vaak

PBGO-vragenlijst 46 4 5 35 6,9

WElzijn Bij de Arbeid (WEBA) 43 2'l 20 2 6,3

De Melding van Beroepsziekten
(Min. SoZaWe)

39 7 25 3 5,0

Vragenlijst Onderzoek Ervaren Ge-
zondheid (VOEG)

38 20 13 3 6,7

Vragenlijst Organisatie Stress
(VOS)

37 19 13 2 7,O

Periodiek Onderzoek Functioneren
(POF)

34 20 12 1 6,6

De lnstpectiemethode Arbeidsom-
standigheden (lMA)

33 4 18 10 6,9

Rugschool (rugadviescentrum) 31 21t 7 2 7,1

Vragenlijst Persoonlijk Functione-
ren in de Arbeidssituatie (VPFA)

30 1V I 3 7,O

Tiladviseur 29 I 18 1 7,1

Sick-Building-Syndrome vragenlijst
(SBS)

29 1o 16 2 7,2

Algemene BedrijfsVerkenning
Beroepsgoederenvervoer (ABV-B)

27 11 2 14 6,6

Persist 26 lEt 5 2 6,2

ArbeidsSituatie Analyse (ASA) 25 17', 5 7,2

PBG O-vragenlijst Onderwijs 24 I 8 6 7,1

lnspectie Plus Pakket (lPP) 22 1C) 10 6,9

Vragenlijst Arbeid en Gezondheid
(VAG)

20 6 12 2 6,6

Arbo-Checklist (Lejeune/Vermande) 20 11 9 6,3

NET-WERK: NEderlandse Toet-
singsmethode voor Werkplekken
op Ergonomische Knelpunten

17 12" 5 7,O

ASA-MPB (chauffeurs) 16 I 5 1 7,O

Test-Beeldschermwerk (TU Delft) 15 I 5 1 6,3
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Naam instrument

Bekend
(aantal
BGD'en)

ln gebruik (aantal
BGD'en)

Cijfer
(gem)

Utrechtse Coping Lijst (UCL) 15 12 1 1 7,3

Amsterdamse Biografische vragen-
lijst (ABV)

13 9 3 1 7,5

PBGO-module chaufÍeurs 13 11 7,O

WErkdruk Bij Onderwijstaken
(WEBO)

11 6 3 1 6,5

Ouick-Scan Ergonomie 10 5 5 7,3

NOVA-WEBA 9 9 6,0

Basisvragenlijst Amsterdam
(BASAM)

7 6

Arbo-Handboek Midden- en Klein-
bedrijf (MKB)

5 2 3 6,5

Taakkenmerken-lijst (Algera) 5 3 2 7,O

Lijst'Lokaal Ervaren Ongemak'
(LEO)

5 4 1

Arbolit (lokaal documentatiesys-
teem)

4 1 1 7,O

Sociotechnische Taakanalyse
(STTA)

3 2 1 7,O

Excom 3 3

Paswerk 3 3

De DelÍtse meetdoos voor kwaliteit
van de arbeid

1
'l

Tabel 3. Overzicht van 36 instrumenten, gerangschikt naar bekendheid. ln de

eerste kolom staat aangegeven door hoeveel BGD'en het instrument

als bekend wordt genoemd; in de tweede kolom door hoeveel BGD'en

het instrument in welke mate wordt gebruikt en in de laatste wat het

gegeven gemiddeld rapportcijfer is.
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van de 36 genoemde instrumenten waren er 5 instrumenten welke door geen
van de respondenten wordt gebruikt:
1. Basisvragenlijst Amsterdam (BASAM);

2. Lijst'Lokaal Ervaren Ongemak' (LEO);

3. De Delftse meetdoos voor kwaliteit van de arbeid;
4. Excom;
5. Paswerk (over reïntegratie).

Om een indruk te krijgen van de meest gebruikte instrumenten is een Top 1O

samengesteld. Deze staat weergegeven in tabel 4.

RappoÉcijfer

Naam
Aantal
BGD'en

Gemiddel-
de

Sipreiding
Minimum Maximum Std Dev

PBGO-vragenlijst 37 6.89 (3-e) 1.15

Welzijn bij de
Arbeid (WEBA) 27 6.30 (3-8) 1.40

De Inspectiemetho-
de Arbeidsomstan-
digheden (IMA) 26 6.92

(6-e)
0.84

De melding van
BeroepszielÍen 19 4.95 (r-7) 2,M

Vragenlijst Onder-
zoek Ervaren Ge-
zondheid (VOEG) 18 6.67 (6 8) 0.69

Tiladviseur t5 7.M (6-8) 0.94

Sick Building
Syndrome vragen-
l,jst 15 7.20 (s-8)

0.94

Algemene Bedrijfs-
Verkenning Be-
roepsgoederenver-
voer (ABV-B) 14 6.57 (3-8) 1.40

Periodiek Onder-
zoek Functioneren
(POF) t4 6.& (2-8) 1.45

Vragenlijst Organi-
satie Stress t3 7.00 (6-8) 0.58

Tabel 4. Een TOP 10 van de meest gebruikte instrumenten, waarover een oordeel is

gegeven.
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Onder vermelding van onze definitie en uitgangspunten van instrument werd in de

vragenlijst tevens navraag gedaan naar andere, niet door ons genoemde instrumenten die

bij de BGD in gebruik zijn.

Er werden in totaal nog 45 instmmenten genoemd door 31 BGD'en. Het betreft hier

zowel instrumenten die onfwikkeld zijn in eigen huis als bestaande op het gebied van:

- ziekÍeveranimregistratie (8 x), waaronder VERBIS/Multihouse; Vinox/Upgrade/OR-

MAS/FNV;
- eigen verklaring werknemer bij ziekteverzuim (2 x),

- spreekuurregistratiesysteem (2x),
- diverse (eigen) checklists op het gebied van wer§lekonderzoek of arbeidsomstandig-

heden (8 x), waaronder OWO van de LUW en ASV van SKB;

- specifieke vragenlijsten op het gebied van klimaat (2 x); CARA (1 x),

sralinghygiene (1 x)
- diverse andere bestaande instrumenten, zoals TRAC/OTWAS/NIOSH/lVorkrnarVFan-

ger-methodeiG-Sàtzeboek/P-bladen AI/ILO Encyclopidia/Arbeitsmedizinische

Berufskunde/PBGO-kantoorwerk en lichamelijk zwaar werkJArbotools.

Opmerkingen en wensen bij de instrumenten

Ter afsluiting van het geheel werd tevens gevraagd naar opmerkingen ter
verbetering van bestaande instrumenten en naar wensen ter ontwikkeling van

nieuwe. Het voert te ver om al deze opmerkingen volledig weer te geven; de

meest sprekende hebben wij eruit gelicht en staan hieronder weergegeven.

* Referentie PBGO's (afdelingsgericht) naar bedrijfstak
* Beschikbaarstelling van jaarlijkse referentiecijfers en profielen voor veel

gebruikte vragenlijsten als PBGO-lijst
* Modulaire PBGO's
* Op eenvoudige wijze een risico-inventarisatie en evaluatie
* lnstrument voor brede VGW inventarisatie en evaluatie
* Een ranking instrument voor gezondheids-, veiligheids-, en welzijnsrisico's
* Meer eenheid en praktische toepasbaarheid in een klant-leverancierrelatie

met effect/rendementsonderzoek
* Er komen m.i. te veel instrumenten op de markt die ogenschijnlijk informatief

zijn maar uiteindelijk onvoldoende extra informatie opleveren, naast wat er

momenteel al is. Straks is door de bomen het bos niet meer te zien
* Het "aanbod' nodigt uit tot op doen van ervaring met bestaande, naar ik

hoop valide instrumenten.
* Een analyserend en inventariserend overzicht van het grote totaalaanbod, +

en - punten in toepasbaarheid
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" lnstrumenten of methodieken geschikt voor inventarisatie bedrijfshulpverle-
ning

* Praktisch bruikbare instrumenten om de fysieke belasting op alle aspecten in
kaart te kunnen brengen, naast OWAS en NIOSH

* WEBA in vragenlijstvorm

" Spreekuurgegevens registratie en analyse
* Bedrijfstak specifieke vragenlijsten (zoals voor het onderwijs) zijn zeer

waardevol
* Gaarne resultaten van dit onderzoek. Welke instrumenten zijn valide? Zijn ze

bruikbaar in de praktijk? ls er voldoende mankracht en ruimte om dit alles te
benutten?

* Er ontbreekt een informatiemap waarin alle beschikbare instrumenten te zien
zijn en dus te beoordelen
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