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Summary
An analysis has been carried out of bhe
Dutch national accident register with
respect of the data of 1988- Because of
the secundary cha¡acter of the data
the approach has been explorarory and
hypothesis generating rather than
hypothesis testing. Workers registered
two times or rnols have been taken as
representative of relatively unsafe
working conditions. Injury risks have
been approximated by the estimation
of odds ratios in a proportional design,
using the cohort approach. B¡anches
of industry appear to vary to a large
extent as iegards their injury risk. The
register shows to be deficient as to the
time ofthe accident, the duration of
the employment working-week, the
identiûcation of the workers registered
and their job title as well.

lnleiding
In opdracht van het Directoraat-
Generaal van de Arbeid (oce) is een
analyse uitgevoerd van de ongevallen
die in 1988 in Nederlandse bedrijven
zijn geregistreerd. Ongevatten die
worden gevolgd door verzuim, wor-
den door de bedrijven aan de eigen
bedrijfsvereniging gerapporteerd.
Deze zendt op haar beurt hiervan
aan DGA een kopie. Doel van de
analyse was te komen tot het formu-
leren van hypothesen met betrekking
tot die aspecten van de bedrijfs-
veiligheid in Nederland die toeganke-
lijk zijn voor beleidsmatig onder-
steunde preventie. fn een nader on-
derzoek zou dan het ongevalsrisico
van mogelijk onveilige arbeidssitua-
ties worden gekwantiflceerd. Hierin
zouden zowel persoonsgebonden als
ook werkplek- en organisatiegebon-
den kenmerken betrokken kunnen
worden (MolÌ van Charante & Mul-
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Een explorat¡eve analyse van Nederlandse
ongevalsgegevens

der, 1990). De hierboven beschreven
opbouw van het ongevallenregister
oce geschiedt evenwel niet naar
aanleiding van een of meer epidemio-
logische vertrekpunten. De afzonder-
lijke melding vormt in het algemeen
de eenheid van onderzoek. Daarbij
staat de evaluatie van de materiële
ongevalsoorzaak meestal centraal. Bij
het genereren van de vraagstellingen
voor de beoogde analyse hebben de
aard van dit register, de beschik-
baarheid van gegevens over de geregi-
streerde variabelen alsmede de kwali-
teit van de gegevens dan ook een
beslissende rol gespeeld. De aanpak
van deze secundaire
analyse is daardoor onvermijdelijk
exploratief van aard.

Vraagstelling
Is de kwaliteit van het ongevallenre-
gister ocn (1988) toereikend voor het
uitvoeren van (exploratief) onder-
zoek.
Zo ja, verschaft het ongevallenregis-
ter oce (1988) aanwijzingen over
omstandigheden waarbij sprake is
van een verhoogd ongevalsrisico.

Materiaal
In principe rapporteren alle in Neder-
land gevestigde bedrijven aan hun
bedrijfsvereniging de ongevalien die
door verzuim worden gevolgd. Deze
rapporten worden in kopie door-
gezonden naar DGA en aldaar geco-
deerd en opgeslagen.
Bij de uitgevoerde exploratie zijn de
volgende variabelen beschouwd als
mogelijk van belang voor de be-
antwoording van de onde¡zoeks-
vraag:
- geboortedatum, sexe en Neder-
landerschap van de geregistreerde;
- code bedrijf en bedrijfstak;
-.datum ongeval;
- materiële ongevalsoorzaak;
- prognose duur verzuim, geschat bij
het opmaken van de ongevalsmel-
ding, in klassen: < I week; > 1< B

weken; >3<6 weken; >6<13 weken
en > 13 weken.
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De functie van geregistreerde wordt
door de bedrijfsvereniging wel aan
DGA doorgegeven, maar aldaar niet in
code omgezet.
De classiflcatie van materiëÌe on-
gevâlsoorzaken omvat ongeveer g00

items. Deze items worden door oca
meestal samengevaü in ongeveer 100
toedraehtscategorieijn. Deze classifi-
catie beschrijft de gebeurtenissen
en/of handelingen die plaats vonden
direct na het onbeheersbaar worden
van de onveilige situatie. Zijbe-
schrijft daardoor waarschijnÌijk meer
een gevólg van de afname van de
controleerbaarheid van het produk-
tieproces dan een oorzaak daarvan.
Niettemin kan deze' oorzaak' tegelij-
kertijd verwijzen naar een riskant
aspect van de plaatselijke blootstel-
ling. We zullen daarom deze variabele
beschrijven met de term: 'toedracht'.

Methode

Personen met één registratie als noemer-
bestand,

Het beschreven bestand van meldin-
gen bevat geen bedrijfsgegevens over
de ongevalsvrije werknemers die
zouden kunnen dienen als referentie.
Het schatten en vervolgens ver-
gelijken van incidenties is daardoor
onmogelijk. Voor het opsporen van
ongevalsriskante situaties is ervan
uitgegaan dat personen, die in een
jaar vaker dan éénmaal worden gere-
gistreerd, werkzaam zijn onder rela-
tief ongevalsriskante omstandigheden
(Hale & Ha\e, 1972; MolÌ van Cha-
rante, 1986). Onder deze omstandig-
heden is de kans op het eerste on-
geval met dezelfde factor vergroot.
Wegens het ontbreken van een noe-
me¡bestand van werkers waaraan het
aantal personen met het eerste on-
geval zou worden gerelateerd, wordt
het bestand van de werkers met één
ongeval als noemer gebruikt.
In principe is alleen het ongevals-
risico binnen de uitvoerende sector
van de vertegenwoordigde bedrijfs-
takken aan de orde. Het ongevals-
risico van de administratief onder-
steunende afdelingen is in het alge-
meen namelijk zo laag dat deze in de
ongevalsregisters nauweÌijks voorko-
men. Voor de eenvoud zullen wij in
het hierna volgende dit laatste risico
beschõuwen als verwaarloosbaar
klein.

Met betrekking tot de verdeling van
het ongevalsrisico over de uitvoeren-
de sector vân een bedrijfstak maken
we geen veronderstellingen. Immers,
ook binnen zo'n sector zullen zich
haarden voordoen van onveiligheid
(in de uitvoerende sector). Door deze
generalisatie wordt de kans op een

tweede ongeval onder de personen
met één ongeval gelijk gesteld aan de
kans op het eerste ongeval onder alle
werkers van die bedrijfstak.

De identifi,catie uan de geregßtreerden
Nu blijkt uit de opbouw van het
ongevallenregister ocn, dat de gere-
gistreerden niet op een individuele
basis geidentificeerd kunnen worden.
Echter, de kans dat in één jaar twee
personen in het ongevalsregister van
een bedrijf worden ingeschreven met
dezelfde geboortedatum, sexe, èn
nationaliteit is uiterst gering. Er zijn
immers slechts enkele bedrijven met

de) leeftijd, sexe en nationaÌiteit
maar ook op basis van (dezeÌfde
categorie) duur verwacht verzuim
eerste ongeval. Van elk paar van het
aldus ontstane contingent van païen
zal worden nagegâan hoe een bepaal-
de bedrijfstak daarin vertegenwoor-
digd is. Beide leden kunnen afkom-
stig zijn uit die bedrijfstak, alleen het
eerste lid (twee registraties) of alÌeen
het tweede lid (één registratie) of ten
slotte geen van beide. Deze paren
vallen derhalve uiteen in vier mogelij-
ke categorieên (I.P; I.p; i.P; i.p). De
indexpersoon (1. of i.) (twee regi-
straties) kan afkomstig zijn uit de

Tabel f . Matching van vaker geregistreerde personen met éénmaat geregi-
streerde personen; naar leeftijd, sexe en prognosocategorie (Pr)

personen met twee registraties personen met één registratie5

Sexe
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Ineltijd
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0
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4
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50 gematcht van 52

! met punten aangeduid; iedere c signalært een gælaagde mtching.

' gæn mtching¡rartner gevond.en.

meer dan 1000 registraties per jaar.
Zelfs bij die bedrijven is de kans op
twee werknemers met dezelfde ge-
boortedatum (n : 30 x 365 :
10 950 geboortedata) aanvaardbaar
kÌein: 10011 - (1 - U10 950)1oool :
8,7\yo.

De ratio uan d,e proportionele hansen op
een tweede regístro.tie als maat uoor het
ongeualsrisico in de bedrijfstah
Het relatieve risico van meer dan een
registratie in 1988 is geschat met de
odds ratio (on) aan de hand van het
proportionele risico orn in de regi-
stratieperiode tweemaal uit te vallen
(na ongevaÌ). Nu is de onderrappor-
tage een onderkend probleem (Smit,
1984; Prins, 1984; Van Vliet, 1986)
en we nemen aan dat het daarbij
vooral gaat om de relatief lichte
letsels. We nemen ook aan dat ieder
individueel bedrijf pas tot registratie
overgaat als de ernst van het letsel
een voor dat bedrijf min of meer
stabiele drempel heeft overschreden.
Daarom zulÌen personen met twee
registraties individueel worden ge-
matcht met personen met één on-
gevaÌ niet alleen op basis van (dezelf-

betreffende bedrijfstak (I.) of uit een
van de overige bedrijfstakken (i.);
zijn partner (.P of.p) (één regi-
stratie) kan eveneens afkomstig zijn
uit de betreffende bedrijfstak (.P) of
uit een van de overige bedrijfstakken
(.p). Voor een voorbeeld van deze
matchingsprocedure zie tabel 1. Het
onderhavige gegevensbestand is te
beschouwen als afkomstig vân een
prospectief onderzoek. De betreffende
odds ratios zullen op grond daarvan
worden geschat volgens de maximum
likelihoodschatter: on : (I.P +
I.p)/(LP + i.P). Het 95 procents
betrouwbaarheidsinterval (95o/o øt)
zal test-based worden geschat volgens
McNemar: X'? (df : 1) : (I.p -
i.P)'z/(I.p + i.P) (Kteinbaum et al.,
1982). Voor een voorbeeld zie tabel 1:
van de 50 personen met meer dan een
registratie waarvoor de matching is
geslaagd zijn 7 afkomstig uit bedrijfs-
tak I (I. : 7) en 43 uit een andere
bedrijfstak (i. : 43). Van hun part-
ners, met één registratie, zijn 2 af-
komstig uit I (.P : 2) en 48 uit een
andere bedrijfstak (.p : 48). Stel dat
deze 50 paren aldus verdeeld zijn
over de vier combinaties: I.P(1);
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I.p(6); i.P(1) en i.p(42 paren). Het
Relatieve Risico in de onderzochte
afdeÌing bedraagt dan712 : 3,5 en
het 90o% -betrouwbaarheidsinterval
daaromheen loopt van 1,01 tot
l2!0r. Dit interval bevat niet de
waarde 1,00; dat wil zeggen dat het
risico van een tweede registratie in
1988 in bedrijfstak I significant gro-
ter is dan in de verzameling van de
overige bedrijfstakken. Deze odds
ratio vormt dus een maatstaf voor de
relatieve onveiligheid in een bedrijfs-
tak. Kort samengevat: hoe groter
deel van een ongevallenregister be-
trekking heeft op een tweede of derde
ongeval, hoe groter is het ongevals-
risico ter pÌaatse.

Resultaten
Het ongevalsregister oce telt 65 691
registraties. Y an 1228 gevallen ont-
breekt de datum ongeval. In 732
gevallen is sprake van een dubbele
melding. Hiervan is de tweede uit het
aangeleverde bestand verwijderd en
in een afzonderlijk te onderzoeken
bestand opgenomen. In het resteren-
de bestand van 64 959 registraties
staan 1445 personen meer dan een-
maal geregistreerd.

Verdichting uan het ongeualsrisico
Het ongevalsrisico is niet homogeen
verdeeld over het werkende deel van
de Nederlandse bevolking. De ver-
deling van de personen met meer dan
één registratie over de werknemers
die in 1988 in de Nederlandse be-
drijven werkzaam zijn, blijkt name-
Iijk af te wijken van de verdeling die
tot stand zo,a zíjn gekomen als de
werknemers in Nederland allen het
gehele jaar aan hetzelfde ongevals-
risico waren blootgesteld. Zie tabd,2.
Dit ligt voor de hand. Bureaugebon-
den arbeid is minder ongevalsriskant
dan bijvoorbeeld arbeid in de bouw
of in de haven. Deze inhomogene
verdeling van het ongevalsrisico over
de werkende populatie impliceert een
toename van de kans om in een jaar
(1988) meer dan één ongeval te krij-
gen. Op grond daarvan blijkt de kans
op meer dan één ongeval te zijn
toegenomen met een factor - uit-
gedrukt als odds ratio (on): 3,22
(95/o øt:3,07 - 3,38). Personen met

1 Dit betrouwbaarheidsinte¡val kan men
verkleinen door iedere werknemer met meer
dan een registratie (1988) te matchen met
luee rverknemers die'slechts' eenmaal zijn
geregistreerd. De matching wo¡dt daartoe
eenvoudig herhaald, zonder teruglegging
van de reeds gebruikte controles. De kans
om een bestaand risico te missen neemt
daardoor af met 3316 (Schlesselman, 1982)
In dat geval is de Mantel-Haenzel procedure
van toepassing (Breslow & Day, 1987).

4

Tabel 2. Ongevalsmeldingen 1988 (DGA) verdeeld over de werknemers van
het Nede¡landse bedrijfsleven

ongevallen
per werknemer

aantal werknemels

in bestand verwacht (Poisson)

0

1

2

ò
>4

4 820 54L
63 5r4
I 366

69
10

4 820 970,9
64 10r,0

426,2
r,9
0.0

Tabel 3. Incidence density (lD) van ongevallen gerekend over de ongevals-
vrije periode die vooraf gaat aan de 2", 3",4' respectievelijk 5" registratie
vergeleken met de incidence density van ongevallen gerekend over de on-
gevalsvrije periode die vanaf 1 ianuari 1988 vooraf gaat aan de 1' registratie.
Gegeven zijn de incidence density rat¡os (lDR)

rangnummer ongeval in 1988

aantal
personen

cumul. tijd
tot I', 2"

ongeval+

ID
IDR
95olo BI'*

4 852 309

64959 r 445

3. >4.

i9 12

510,36 25,066

0,155 0,4i9
11,56 35,76

10,81-12,31 32,46-39,r4

32 659,4

0,013 0,044
1,001 3,31

3,2L-3,40

'ìn Jaren.
+ referentiervaarde.
I 95 procents betrouwbaarheidsint¿rval.

Gegevens DG.\ 1988

Tabel 4, Aantal personen met meer ongevallen naar sexe, Nedertanderschap
en leeftijdsdichotom¡e. Tussen haakjes is gegeven het percentage van d¡t
aantal op het betreffende totaal van geregistreerde ongevallen

mannen vrouwen totaal

Nederlande¡s <30 jaar
à 30 jaar

buitenlanders <30 jaar
>30 íaar

totaal

747 (2,63)
5r1 (1,89)
50 (3,09)

40 (2,34)

1348 (2,29)

75 (r,77)
16 (1,rr)
4 (1,50)
2 (1,56)

97 (r,59)

822 (2,52)
527 (r,84)
54 (2,87)
42 (2,29)

1445 (2,22)

Gegevens DGA 1988

Tabel 5. Aantal personen met meer ongevallen. Gegeven ¡s het perc€ntage
van dit aantal op het betreffende totaal van geregistreerde ongevallen. Tus-
sen haakjes per leeftijdscategor¡e het percentage van de werknemers in
lìlederland met één registratie

leeftijdscategorieën

<20 20<25 25<30 30<35
166 440 270 r85

0/,'02,26 2,82 2,33 2,24

(3,0r) Q,20) (r,47) (t,22)

35<40 40<45 45<õ0 50<55 55<60 >60
rt7 101 67 56 36 7

r,77 1,70 1,60 1,83 1,85 t,84

(r,06) (0,e7) (0,e6) (0,e4) (0,87) (0,62)

Gegevens DGA 1988
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meer dan een registratie werken in
vergelijking tot personen met nul of
één registratie onder een 3,45 maal
verhoogd ongevalsrisic o (95o/o ør:
3,36 - 3,55). Zie ook tabel 3.
In het nu volgende zal worden onder-
zocht of een deel van het gebleken
verschil in ongevalsdichtheid kan
worden verklaard met behulp van de
beschikbare gegevens (oc.r 1988).

De hwøliteit uan de gegeuens: onder-
rapportage en uerwørring tussen toe-
d,rachtscategorieën

Onderrapportage

Het aantal registraties met een zeer
korte verwachte verzuimduur lijkt te
klein. Georg (1968) en Kjellèn (1984)
vonden dat minder ernstige ongeval-
ien altijd een veelvoud vormden van
de ernstige ongevallen. Deze toename
zou min of meer rechtlijnig verlopen
over de onderscheiden ernstcatego-
rieijn. Bij de gebleken opeenvolging
naar prognoseklassen:

600/week (in categorie
3400/week (in categorie

14 000/week (in categorie
had een aantal van rond

>6<13);
>3<6) en
> 1<3),

56 000/week (in categorie <1) meer
voor de hand gelegen dan van de
geobserveerde 18 534/week. De on-
derrapportage van de relatief lichte
letsels (duur prognose < 1 week) lijkt
daarmee meer dan twee-derde te
bedragen.

Verwarring tussen toedrachtscatego-
rieën

In 738 registraties is sprake van
dubbele melding van een enkelvoudig
ongeval. In l4o/o stemmen de meldin-
gen naar toedrachtscategorie onder-
ling in het geheel niet overeen. Bij de
' Metaalproduktenindustrie' betreft
het 25%o en bij de 'Bouwnijverheid'
l6ls van de registraties. Situaties
waarbij de toedracht is gecodeerd
onder categorie 'vormen van metalen
voorwerpen door klinkhamerma-
chines of persen' blijken met name
aanleiding te geven tot alternatieve
omschrijvingen vân de toedracht.
Hetzelfde geldt voor situaties waarbij
sprake is van: 'stoten of botsen door
constructiedelen etcetera'. 20lo van
deze situaties wordt bij de tweede
melding in verband gebracht met een
andere toedracht. De classificatie van
de toedracht vertoont daarmee een
uitgesproken inconsistentie. Ove-
rigens blijkt de prognose bij tweede
melding onder deze dubbele meldin-
gen slechts in 6 procent van de geval-
len meer dan één klasse af te wijken
van de prognose bij eerste melding.

Leeftijd, sexe en buitenlanderschap

De verdeling van de geregistreerden
over de categorieën leeftijd, sexe en
buitenlanderschap en één respectieve-
lijk meer dan één registratie in 1988
vertoont.een overwicht van over-
wegend jonge, Nederlandse mannen.
Zie tabeI4. Het ongevalsrisico blijkt
relatief hoog te zijn voor jonge man-
nen.

Leeftijd

Met toenemende leeftijd neemt het
ongevalsrisico sterk af. Zie tabel 5. In

haard van onveiligheid. Zie tabel 6.
De risico's zijn geschat aan de hand
van de paten toedrachten die ont-
staan door iedere werknemer met
exact twee registraties individueel te
matchen met een persoon met
'slechts' één registratie en wel voor de
variabelen: prognose (eerste regi-
stratie), leeftijd, sexe en Nederlander-
schap. Van deze paren zijn geêlimi-
neerd de paren waarvan beide part-
ners zijn geregistreerd onder dezelfde
bedrijfstak. Op grond van het grote
aantal toetsen is het gevaar niet
denkbeeldig dat we hier te maken
hebben met een toevalstreffer.

Tabel 6. Odds ratio voor volgende registratie (OR) per toedrachtscategor¡e

Toedrachtscategorie oR 95% BI

draagbaar gereedschap met snijdende functie:
zagen, steekbeiteìs, messen, zeisen, scharen
draagbaar handgereedschap zonder mechanische
aandrijving: hamers, bijlen, hooivork, spade

bedrukken van papier, hout, textiel d.m.v. drukpersen

L,62 t,30-2,02

1,58+ 0,95-2,63

0,L4 0,02-0,86

* sigliûcant op het 10-procentsmveau.

Gegevens DGA 1988

Tabel 7. Toedrachtscategorieön met e€n, voor een bepaalde bedriifstaþ
significante odds rat¡o voor volgende registratie (OR)

toedrachtscategorie bedrijfstak OR

schiethamers/nietapparaten
vallen losse voorwerpen
vallen van hoogten

idem
vallen op a zelfde hoogte
snijden aan/trappen in

Gegevens DGA, 1988

de loop van het arbeidsleven neemt
onder vaker getroffen werknemers de
kansdichtheid van het ongevalsrisico
dus af meü ongeveer een-derde. Voor
de gehele werknemerspopulatie is
deze afname veeì groter: ongeveer
twee-derde.

Sexe en buitenlanderschap

Voor vrouwen bedraagt de laatste
schatting - dus inclusief matchen
voor bedrijfstak oR : 0,61 (95%
er: 0,43 - 0,88).
Buitenlanders lijken in Nederland
een hoger ongevalsrisico te hebben.

Toedrachtsspecifi eke risico's

Na 48 toetsingen op signiflcantie (p
< 0,05 tweezijdig), blijkt slechts één

toedracht te verwijzen naar een

hout- & meubelindustrie
wegvetvoer
bouwnijverheid

bouwmat. aardew. & glas
voedíngs- & genotmidd.
transportrniddelenindus.

5,00
3,67
2,00

0,20
0,42
0,14

Bedrijfstakspecifl eke toedrachts-
risico's

Ook hier zijn slechts enkele catego-
rieën signiflcant afwijkend van 1,00.
Zie tabel 7. Zij zijn geschat aan de
hand van de bovenbeschreven paren
toedrachten, maar inclusief matching
voor bedrijfstak.

De verdeling van het ongevalsrisico
over de bedrijfsttakken

De dichtheid van het ongevalsrisico
blijki bij de vergelijking van de
bedrijfstakken (n : 38) sterk uiteen-
lopende waarden op te leveren; van
0,00 tot 2,41. Zie tabel 8. Het risico
om in een bedrijfstak in een jaar
meer dan eens te worden opgenomen
in het ongevalsregister, is geschat
vóór en na matchen voor de toe-

Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap 4 (1991) nr 3 45



dracht (categorie) van het eerste
ongeval in 1988. De overige mat-
chingsvariabelen zijn hier opnieuw:
prognose (eerste registratie), leeftijd,
sexe en Nederlanderschap.

Discussie

Verzuirnbehoefte en registratieproneness
Personen met een ernstig letseì bij
hun eerste ongeval (1988) lopen
minder kans op een tweede registratie
in dat jaar dan personen met een
klein letsel. Zie tabel 9. Als de duur
van de prognose bij de tweede regi-
stratie niet geassocieerd is met de
duur van de prognose bij de eerste
registratie, zal het percentage van
tweede registraties in iedere progno-
secategorie hetzelfde zijn, namelijk:
1445164959 : 2,22%o. Personen met
meer registraties blijken echter niet
gelijkmatig verdeeÌd te zijn over de
prognosecategorietjn van de eerste
registratie. Hiervoor kunnen twee
oorzaken worden genoemd:
- werknemers vertonen onderling
grote verschillen in hun geneigdheid
om bij een relatief gering probleem
c.q. letsel het werk voor enige dagen
te staken. Het effect van dit ver-
schijnsel neemt af bij toenemende
duur van verwachL verzuim;
- bij toenemende verzuimduur na het
eerste ongeval zal in toenemende
mate de periode verkort worden
waarin de werknemer nog in datzelf-
de jaar opnieuw getroffen kan wor-
den. Bovendien zal de werknemer na
(gedeeltelijk) herstel niet altijd direct
in zijn oude, relatief onveilige werk
terugkeren. Het is te verwachten dat
het effect van dit laatste verschijnsel
toeneemt bij toenemende ernst (:
prognose) van het ongeval.
Indien het percentage personen met
meerdere ongevallen over alle progno-
secategorieën gelijk zou zijn en iden-
tiek zou zijn aan het percentage van
het aantal meldingen met een ver-
wachte verzuimduur tussen 3 en 13
weken (1,42o/o), zou er splake zijn
van een overschatting van het aantal
vaker getroffen personen rnet: (L445

- 943,2)1943,2 : 0,53 ofwel 53ol0.
Als gevolg van deze niet-selectieve
misclassificatie zijn de gepresenteerde
risico's (on) derhalve waarschijnlijk
substanLieel onderschat.
Van de ongevallen met kortdurend
verzuim wordt het grootste deel dus
niet geregistreerd. Van het wèl gere-
gistreerde deel komt weer een groot
deel voor rekening van de geneigd-
heid van sommige personen om bij

i:i,l"tåt"ï:gering 
letsel te gaan

Tabel 8. Odds ratios voor volgende registratie (OR) per bedrijfstak. Gege-
vens zijn de significante risico's vóór respectiervelijk na+ matchen voor
toedracht

bedrijfstak OR OR* e59,ó Br

bourvmaterialen, aardewerk & glas
hulpbedrijven van het vetvoer
voedings- & genotmiddelen
basismetaalindustrie
metaalprodukten industrie
transportmiddelenindust¡ie

bouwnijverheid
zakeÌijke dienstverlenìng
wegve¡voe¡
horeca
detailhandel
overige dienstverl. bedrijven
electrotechnische bedrijven

2,4L (1,62)* r,40
2,38 (1,39)* r,07
2,28 (L,72) 1,81
2,19 (2,39) r,23
7,48 (1,38) r,20
r,48 (1,?4) 1,03

4,r7
5,29
2,87
3,89
1,83
2,L2

0,69 (0,82) 0,59 0,81
0,60 (0,53) 0,46 0,80
0,59 (0,61) 0,38 0,93
0,50* (0,30) 0,23 r,r0
0,41* (0,60) 0,22 0,77
0,37 (0,48) 0,2t 0,65
0,0cÈ (0,00)

* niet significant (p > 0.05).
* na matchen voor de toedracht.
'ì niet één werknemer vaker dan eemaal geregistreerd.

Gegevem DGA f988

Tabel 9. Verdeling van de personen met één respectievelijk meer ongevailen
in het register over de categorieën van de prognose bü het eerste ongevat.
Tussen haakjes het percentage van het aantal personen met twee of meer
ongevallen

aantal personen
prognosecategorieën 1" ongeval (weken)

<1 >1<3 >3<6 >6<13 >13

met één ongeval
met 2 ongevallen

18 534
581

(3,04)

28 r43 r0 254
605 168

(2,L0) (1,61)

4t79 2348
378

(0,88) (0,34)

Gegevens DGA 1988

De incidence density ratio als reheneen-

heid
Bij de presentatie van de odds ratios
is tot nog toe steeds sprake van het
risico om in een jaar (1988) meer dan
eenmaal te worden geregistreerd. De
ongevals-incidence density ratio van
de groep van meer dan eenmaal
geregistreerden versus de groep van
nul- of eenmaal geregistreerden be-
draagt echter 3,45. Dit betekent dat
bijvoorbeeld personen met een uit-
voerende functie, twee of meer on-
gevalsregistraties en werkzaam in
bijvoorbeeld de 'Voedings- & genot-
middelenindustrie' hun werk ver-
richten bij een ongevalsdichtheid die
gemiddeld het 2,28 x 3,45 : 7,87 -

voudige bedraagt van de ongevals-
dichtheid die van kracht is voor de
werknemer in Nederland met nul of
één registratie (in 1988) en werkzaam
in de overige bedrijfstakken. Zoals
eerder opgemerkt gaat het bij deze
presentatie om het gemiddelde on-
gevaÌsrisico per bedrijfstak (uit-
voerende sector). Dit risico is in dit
artikel afgemeten aan de hand van
het aantal personen met twee of meer
registraties aÌs percentage van het

aantal personen met één registratie in
dezelfde bedrijfstak.

Leeftijd
Met toenemende teeftijd neemt het
ongevalsrisico dus sterk af; tabet b.
Dit iô in overeenstemming met eerde-
re bevindingen (ces, 1985; Moll van
Charante, 1986). Op de plaatsen
waar de kansdichtheid van het on-
gevalsrisico verhoogd is lijken echteï,
naast leeftijd, ook andere factoren in
het spel te zijn. De data lijken te
suggereren dat de werkplek- en orga-
nisatiegebonden omstandigheden
(bijvoorbeeld selectiefactoren) een
belangrijke en wellicht even grote
bijdrage leveren aan de verdichting
van het ongevalsrisico als de per-
soonsgebonden, leeftijdsafhankelijke
ongevalscondities.
De afname die in tabel 5 naar voren
komt, kan overigens niet aan een
cohort-effect worden toegeschreven
aangezien de ongevalsincidentie de
Iaatste decennia voortdurend is ge-
daald (ces, 1985). Overigens neemt
onder vaker getroffenen de kans-
dichtheid van het ongevalsrisico na
het 50-ste jaar niet verder af.
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Het risico is ook geschat door middel
van een logistisch regressiemodel: y
: leeftijd + sexe * Nederlander-
schap * prognose + bedrijfstak.
Voor deze schatting is een gegevens-
bestand opgebouwd uit 1445 perso-
nen met meer dan een registratie (y
: 1) en een random steekproef van
20/o uit het bestand van personen
met één registratie (V : 0). De kans
op een volgende registratie in 1988
neemt - geschat met deze methode -
per levensjaar af met L,7o/o Qî/o øt:
L,Io/o - 2,2%).Dit kan samen-
hangen met de leeftijdgebonden
afname van de deelname aan uit-
voerende functies. Nader onderzoek
stuit op het ontbreken van de func-
tieclassiflcatie.

Sexe en buitenlanderschap
Vrouwen nemen - gerekend over het
gehele Nederlandse bedrijfsleven -
slechts in 45o/o van de gevallen full-
time deel aan het arbeidsproces (ces,
1989). Daardoor kan uit de gepresen-
teerde gegevens niet worden afgeleid
dat hun werk in de uitvoerende func-
ties minder onveilig zou zijn. Logis-
tisch geschat bedraagt hun risico op
een tweede registratie: 0,66 (95o/o er:
0,52 - 0,94).
Van de buitenlandse werknemers
verschilt de leeftijdsopbouw sterk
van die van de Nederlanders. Na
matchen voor leeftijd, sexe, prognose
en toedracht - als proxy-variabele
voor werkomgeving - bedraagt de
geschatte odds ratio voor een volgen-
de registratie 1988 bij buitenlandse
werknemers: 0,84 (95% er: 0,64 -
1,10). Deze bevinding is in strijd met
recente literatuur (Hale & Glendon,
1987). AIs tegelijkertijd wordt ge-
matcht voor bedrijfstak bedraagt
deze schatting: oR : 0,77 (95/, øl
0,56 - 1,06). Buitenlandse werk-
nemers blijken dus ook in ons mate-
riaal vaker werkzaam in de relatief
onveilige bedrijfstakken. Helaas
ontbreekt de mogelijkheid om bij
deze schatting te kunnen standaardi-
seren voor functie. Immers, zelfs
binnen één bedrijf btijken uitvoeren-
de functies onderling meer dan een
factor 10 in ongevalsrisico te kunnen
verschillen (Moll van Charante &
Mulder, 1990). Voorts is het te ver-
wachten dat buitenlandse werk-
nemérs gemiddeld minder vakoplei-
ding hebben gehad en daardoor min-
der sneÌ doorstromen naar functies
met een getingere directe blootstel-
ling aan het werkplekspecifieke risico
en tevens dat zij tijdens riskante
operaties een geringere communica-
tieve vaardigheid zuÌlen bezitten.
Logistisch geschat blijkt het risico
van buitenlandse werknemers op een
tweede registratie equivalent te zijn

aan een odds ratio van: L,04 (95o/o

er: 0,83 - 1,31). In de'Trans-
portmiddelenindustrie' is hun werk in
verhouding significant onveilig: on
(volgende registratie) : 3,40 (95o/o

er: 1,33 - 8,68). Bij de overige be-
drijfstakken zijn zij alÌeen goed ver-
tegenwoordigd in de ongevallenregis-
ters van de'Voedings- & genot-
middelenindustrie' (on : 0,96), de
'Metaalproduktenindustrie' (on :
1,13 Ns) en de'Zakelijke dienst-
verlening' (on : 0,78 Ns).

B edrij f stahspecifi ehe toedrachtsrisico's
Vallen van hoogten reflecteert bij
'Bouwmaterialen, aardewerk & glas'
geen concentratie van onveiligheid
(tabel 7), maar in de 'Bouwnijver-
heid' juist wel. Door deze tegen-
stelling levert de schatting van het
ongevalsrisico van deze en andere
toedrachtscategorieën over alle be-
drijfstakken heen vaak geen signifl-
cante schatting op. Volledigheidshal-
ve worden ook de toedrachtscatego-
rieën gegeven die kenmerkend zijn
voor 'het doorsnee ongeval' van een
bedrijfstak. Zie tabel 10. Over de
hoogte van het plaatselijke ongevals-
risico geven ze geeî informatie. Bij
deze schatting is aangenomen dat
bedrijfstakken onderling niet ver-
schillen in de mate waarin hun werk-
nemers bij een relatief gering letsel
het werk zullen staken.

Het matchen uoor de toedracht
In de meeste relatief ongevalsriskante
bedrijfstakken (on > 1,00) neemt de
odds ratio voor een volgende regi-
stratie door de matchingsprocedure af
(tabel 8). Hiervoor geìden twee -
elkaar waarschijnlijk aanvullende
verklaringen:
- bij het matchen wordt, naast de
eliminatie van het effect van de ver-
storende variabele(n), vaak - on-
bedoeld ook een deel van de varian-
tie geëlimineerd aan de hand waarvan
de odds ratios worden geschat. Deze
overmatching gaat gepaard met een

bias van de geschatte odds ratios in
de richting van 1,00;
- de bedrijfstakken zijn relatief on-
veilig op grond van de in die bedrijfs-
tak in verhouding vaak voorkomende
onveilige procedures.
Dit is opvallend bij 'Bouwmaterialen,
aardewerk & glas'en bij de'Hulp-
bedrijven van het vervoer'. Het
omgekeerde toename odds ratio na
matchen - komt voor bij de 'Basis-
metaaÌindustrie' en de'Transport-
middeÌenindustrie'. De verklaring
hiervan zou kunnen zijn dat het
produktieproces zelf in die bedrijfs-
takken onveilig is.
In de relatief veilige bedrijfstakken
(on < 1,00) neemt na matchen het
ongevalsrisico meestal toe. Dit kan
enerzijds het gevolg zijn van het
overmatchen maar bij grotere ver-
schillen mede het gevolg zijn van het
feit dat deze bedrijfstakken relatief
veilig zijn op grond van de in die
bedrijfstakken in verhouding vaak
voorkomende veilige procedures. Het
betreft: de'Bouwnijverheid','Ove-
rige dienstverlenende bedrijven' en de
'Detailhandel'. In de andere - relatief
veilige - bedrijfstakken (on < 1,00)
neemt het ongevalsrisico na matchen
nog verder.af, waarschijnlijk omdat
het, produktieproces zelf in die be-
drijfstak veilig is. Het betreft de
'ZakeÌijke dienstverlening' en de
'Horeca'.
Het verstorende effect van bepaaide
werksituaties (die zich o.a. manifeste-
ren door middel van de toedracht) op
de schatting van het ongevalsrisico
van bedrijfstakken kan derhalve
aanzienlijk zijn. De ioedrachtscatego-
rieën representeren tterhalve wel een
deel van het ongevalsrisico, maar zij
brengen de bestaarrde haarden van
onveiligheid niet in beeld. In verband
hiermee is een correspondentie-ana-
lyse uitgevoerd op het bestand van
personen met één, twee respectieve-
lijk drie registraties. De toedrachts-
categorieên blijken daarbij de be-
drijfstakken niet tot herkenbare

Tabel 10. Toedrachtscategorieën vrxrr twee bedrijfstakken met de odds
raüos (OR) v(xrr eerste registratie. Gegeven zijn alleen de risicoschattingen
van 5 of groter

Bedrijfstak Toedrachtscategorie

land- & tuinbouw met landbouwwerktuigen
k¡achtoverbren ging en aandrijvíng
beten, trappen, stoten van dieren
zeven, sorteren, centrifugeren
gereedsch. met heen/weer gaande bew.

voûnen v. vootw, door walsen/rollers
draagbaar gereeds. snijdende firnctie
vormen v. voed. genob-geneesmiddelen

Gegevens DGA, 1988

OR

voedings- &
genotm. industúe

74,O
24,O

22,8
8,0
5,0

81,0
5,8
5,0
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clusters samen te voegen. Het on-
gevalsrisico neemt daarbij toe Ìangs
âssen die zijn te kwatificeren als:
'metaal' (y-as) en'samenhangend
met een bewerking van het eind-
produkt'(x-as).

Ongeualsincídentie en haarden uan
onueiligheíd
De ongevalsincidentie in een bedrijfs-
tak kan relatief klein zijn ondanks
het feit dat er.uitgesproken haarden
van onveiligheid actief blijken te zijn.
Dat is met name het geval als slechts
een klein deel van het personeel in
een bedrijfstak werkzaam is in de
uitvoerende - relatief onveilige -
sector. In de 'Bouwnijverheid' is
waarschijnlijk sprake van het om-
gekeerde verschijnsel: een groot
percentage van de werknemers in die
bedrijfstak is werkzaam in de uit-
voerende sector terwijÌ tegelijkertijd
de opbouw van het ongevaÌsregister
volgens het aantal registraties per
werknemer relatief vlak is. In de
'Bouwnijverheid' gaat dientengevolge
een hoge ongevalsincidentie voor de
bedrijfstak aìs geheel gepaard met
een reìatief vlak risicoprofiel in de
uitvoerende sector. Hetzeìfde zou van
toepassing kunnen zijn voor buiten-
landse werknemers: een groot percen-
tage van hen is werkzaam in uit-
voerende functies, maar dit zijn in
het algemeen functies met een zo laag
risicoprofiel, dat hun concentratie in
de relatief onveilige bedrijfstakken
daar niet tegen op weegt. Indien per
bedrijfstak bekend zouden zijn:
- de verhouding van het aantal uit-
voerende werkers versus het aantal
niet-uitvoerende werkers en
- de leeftijdsopbouw van de werkers
in de uitvoerende sector,
zouden de gepresenteerde risico-
schattingen aanmerkelijk aan beteke-
nis winnen.

H yp of hes e- g enerere nd, o nderz o eh

Bedrijfstakken met een ook na
standaardisatie voor leeftijd en prog-
nose - hoog percentage personen met
meer dan één registratie in een jaar
vormen een goed uitgangspunt voor
nader onderzoek. Daarbij zouden die
groeperingen met voorrang onder-
zocht kunnen worden die ook nog
binnen relatief onveilige bedrijfs-
takken blootstaan aan een verhoogd
risico om in een jaar opnieuw te
worden geregistreerd, zoals de buiten-
landse werknemers in de 'Transport-
middelenindustrie'.

Verbeteringen ten behoeue uan epidemio-
logßch onderzoeh
Aan de opbouw van het nationale
ongevalsregister heeft geen expliciet
geformuleerd epidemiolo gisch model
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ten grondslag gelegen (Smit, 1985).
Daarom is er op geaggregeerd niveau
sprake van een groot informatiever-
lies. Het opnemen in de gegevens
van: het tijdstip van het ongeval, de
arbeidsduur (in uren per week), de
functie en de naam van de geregi-
streerde alsmede het aantai complete
formatieplaatsen in de uitvoerende
sector van het bedrijf zou aì een
substantiële toename betekenen van
de mogelijkheden om onveilige ar-
beidsomstandigheden op het spoor te
komen. Het coderen van de toedracht
- hoe belangrijk ook voor het ont-
rafelen van de onveiligheid van een
afzonderlijke werkplek - lijkt de
bruikbaarheid van de ongevalsgege-
vens op geaggregeerd niveau niet
substantieel te vergroten.

Conclusies
Bedrijfstakken blijken onderling
sterk te verschillen in de dichtheid
van het ongevalsrisico.
Buitenlandse werknemers werken in
het algemeen niet onder een verhoogd
ongevalsrisico. In de 'Transport-
middelenindustrie' doen zij waar-
schijnlijk wel in verhouding riskant
werk.
Personen met meer dan één regi-
stratie in 1988 werkten in dat jaar, in
vergelijking tot personen met nul of
één registratie, onder een 3,5 maal
verhoogd ongevalsrisico.
De toedracht van het ongeval brengt
geen situaties in beeld waarin sprake
is van hoge ongevalsrisico's. De clas-
sificatie van de toedrachtscategorieên
blijkt in een aanzienlijk deel van de
gevallen niet consistent te zijn.
In het ongevalsregister ocn 1988
lijkt sprake te zijn van een sub-
stantiële onderrapportering. De on-
derrapportage van de relatief lichte
letsels wordt geschat op meer dan
twee-derde.
De wijze waârop DGA het ongevallen-
register organiseert blijkt aanleiding
te geven tot een groot verlies van
informatie. Met name ontbreken van
het ongeval: tijdstip en locatie, en
van de geregistreerde: de identiflca-
tie, de duur van de werkweek alsme-
de de functie-omschrijving.
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