
osHlA: vooraf de Ëmpact nan een inter

Ziekten leiden tot verminderde productiviteit en hoge
kosten op het werk.Er zijn inmiddels heel wat gezond-
heidsbevorderende interventies. Het oSH lA-model
maakt het mogelijk om vooraf te bepalen of de kosten
van een interventie opwegen tegen de baten.

tekst Birgit ván Duuren-Stuurrnan, Kirni uegaki en Rinke Klein Entink

aarlijks ontwikkelen ongeveer 27'
van de r8.ooo werknemers in de

auloschadeherstelindustie werk-
gerelateerde astma. Werþerelateerde
astma in de autoschadeherstelindustrie

is helaas slechts één van de vele werþe-
relateerde zieken.
Ziehen (ook niet-werþerelateerde ziek-
ten zoals obesitas en COP) onder de

werkende bevolking leiden tot vermin-
dering van productiviteit en hoge kos-
ten. Dat is algemeen bekend. Werþe-
vers en professionals op het gebied van
bedrijfsgezondheid houden zich dan
ook al geruime tijd bezig met gezond-

heidsbevordering op het werk. Dat heeft
geleid lot allerlei innovaties: technische
interventies, gedragsverancleríngen of
verandering in beleid/wetgeving. Een

belangrijke waag is dan: welke innovatie
geeft het gewenste effect op de gezond-

heid én is kosteneffectief¡ Met dit doel
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Het OSHI moge-
lijk om een te ont-
wikkelen om de econo-

mische effecten van
maatregelen door le

kosten en baten van een interventie te-
gen elkaar af te zetten. Op deze manier

lcunnen stakeholders op ..orror\.h
ve¡antwoorde wijze werken aen dè -
gezondheid van de beroepsbevolking.

Methode
Het raamwerk kent vier stappen (zie
ook de tabel).

r. De eerste stap is een goede waagstel-

$. ling formuleren. Welk probleem\¡l-
len we aanpakken ofwelke verande-
ring willen we realiseren) Wat is. de
huidþe situatie en welke mogeJiikè/
i¡novaties zijn er om het ptobleá-
aarr te pakken) Daarna is het zaak de

stakeholders, hun belangen en hun
onderlinge relatie in kaart te bren-
gen.Vaak zijn dat de werþevers, de

werknemers en de overheid.
z. In de tweede stap analyseren we de

doo¡ een specifieke innovatie te bein-
vloeden factoren. Wat is bijvoorbeeld
het effect van de innovatie op de

blootstelling aan gezondheidsrisico-s
op het werk en daarmee op het aantal
ziekenl Ofhoe beïnvloedt een veilig-
heidsmaatregel het aantal ongevallen
binnen een bedrijfl

3. In de derde stap evalueren we de ver-
anderingen in de relevante gezond-
heids- en economische uitkomsten.
Wat is het effect van de innovalie op
het aantal zieken en daarmee op
ziektekosten en verzuimì Ook bren-

geDrúrKen. ben gloep val1-deze stoflen,
de isocyanaten, kan luchtwegklachten .- .'

en astma veroorzaken. Verlrgirrg v;rn de

blootstelling aan isocyanaten kal ziekte-
verzuim en ar:beidsongeschiktheid voor'-

kornen, llet gebrrrìk van aderrrbesc[rer-

Meer weten over het OSHIA-
model? Op 21 november20.l3
vindt in Amsterdam hetTNO
Event'lnterveniêren met im-
pact - bereken het voorafl'
plaats.
U bent van harte welkom. Voor
meer informat¡e over de b'rjeen-
komst kunt u contact opnemen
met birgit vanduuren6[no.nl.
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ventie berekenen

-ana

screening van werl<nemers op de

eerste lidrte klqchten die uiteindelijk
zouden k.Lnnðn leiden tot astma. Uit de':ìtilÉ

van de uit
Daartoe

literatuur en epiderniologische gegeve nemers

aan de

uit

henpakket te

[1] Verschillende studies hebben de incidentie
vair het aantal van astma door bloostelling aan isocyanaten

I-rten ge- en dezewas Q1 1 tot 0,'1 5 %

Klein Entink Tm Meuster, Nick Warren,
DickHeederik Frieke Kupeç Anjoeka

¡n preparat¡on). A dynamic popu-
forthe development of work rela-

Tabel: Het OSH|A-raamwerk

mingsr-niddelen voorkomt helaas nog

niet al le I uchtrn egldaclrterr.

Invoering vân eeÌl gezondheidsbewa-

kingssysteem zou de situatie verder-

nen velbeteren. Dit behelst een jaar

dan volgt de

waag: is deze ilnová )effec-
tiefì Het voorspellende geç.t

zijn ook de stakel.rolders in kaar.t ge-

bracht. De belangrijkste kosten zijn de

kosten van de invoering van het ge-

zondheidsbewakingssysteent. Deze

een branchebrede opzct yoor een vroeg-

tijdige sígnalering van gezondheids-

ldachten heelt een positief gezondheids-

en econornisclr effect. (

Noten

ory health effects among car body

McDonald JÇ Keynes Hl- Mered¡th 5K Repor-
ted incidence of occupationalasthma ¡n the
Un¡ted K¡ngdom, 198997. Occup Environ Med.
20f,oDæ;57(12)ß23-9.

lcrjala¡nen A, Kurppa K Virtanen S, Keskinen H,
Nordman H. lncidence of occupational asthma
byoccupation and industry in Finland.Am J lnd
Med. 2000 May;37(5):a51 €.

Di Stefano F, Siriruttanapruk S, McCoach J, Di
G¡oacchino M, Burge P5. Eur Ann Allergy Clin
lmmunol. 20O4 Feb;36(2):5642. Occupational
asthma in a highly industrialized region of UK
report from a local surveillance scheme.

Birgit van Duuren-Stuuman, lfi mi Uegaki
en Rinke Xlein Entinkwerken alle drie als
onderzoeker bij TNO - lnnovation for life.

worden gedla
De baten ziiil,

de'"verkgevers.

aan de hand
het zicliterno-

irierop atrtu'oord.

Allereerst is el op basis van \À/etenschap-

pelijke literatuur en gesprekken r.net

deskundigen een ziektemodel' ontwik-

keld. Met behulp van dit rnodel was het

effect te berekeneu van de invoering van

het gezonclheidsbewakingssysteeÌn op

het aantai rvetknerners met luchtweg-

klachten, astnla en arbeidsongeschikt-

heid.

Tegetijkeltijd rnet het opstellen van het

ziektemodel is eeu overzicht gernaakt

van relevante kosten & baten voor de

invoering van deze innovatie. Hierbij

aan áe overheid en de zieke u'erkne... :,

rners. Daarnaast is de dalir.rg in het
aantal werknemers met luclrt\4'egklach-

,ten gekoppelcl aan het gewijzigde ziek-
teve irl. Deze baten komen tel'ì goe-

de aan de werkgevers; verzuimbelekeut
imlne tsverlies. Tol siot
is het ngeschikten afge-

nomen. Deze afirametkornt len goede

aan de werkgevers (minder productivi-
teitsverlies), werknetnels (geen loon-
der:ving) en de overheid (n'rinder uitke-
ringen).
Uiteindelijk zetten \À/e de kosten af te-
gen de baten. In dit geval duiclen onze
resultaten erop dat de baten de kosten
van de intetventie overstijgen. Ofte\À,el:

ONOERZOEKSVELD: KENMERKEN VAN LANOSPECIFIEKE SYSTEMEN

ONDERLIGGENDE DRIVERS & CAUSAIE VERBANDEN

I HUIDIGE SITUATIE

Probleem v¿n dc client,
st¿kehoiders, bcl¿ngen
& doelen

TACIOREN DIE

ßEINVLOED WORDEI.I
DOOR DE TOEGTPA5IE
INNOVATIT

INNOVATIE X &
BUHORENDE KOSTEN

(Bijv beleidsverandering,
werkplek inlerve¡ìtie)

III GEZONDHEIDS. EN

ECONOMISCHE
UITKOMsIEN DIE RELEVANT
ZUN VooR DE CLIÈNT &
5TAKEHOLDERS
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