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Summary
In a cross-sectional study, 114 em-
ployees of a concrete factory (index
group) are compared with 52 em-
ployees of an engeneering plant (refe-
rence group) to see whether there were
differences in complaints and load of
the musculoskeletal system. Ar.nong
wo¡kers of the index-group have
elevated prevalenies of complaints of
paín and stifness in the back (respecti-
vely 59o/¡ against 30!O, the neck
(221t[ agunst l0-o;'o) and complaints on
numbness and tingling of Êngers (1õ9ô

against 4%) when compared with
workers of the reference group. The
proportion of strenuous working
postures was higher in the index
group. The higher postural load resul-
ted for welders/steel benders and
operators in a signiûcantly elevated
odds ratio of back complaints of 3.13.
The high prevalence of numbness and
tingling of frngers was found to be
partly due to working with pneumatic
poker vibrators. 24lto of the workers
with back pain in the concrete factory
had these complaints before entering
their present factory.

lnleiding
In de bedrijfstak 'betonwaren'
werken in Nederland ongeveer 8800
personen. Het ziekteverzuim in de
betonwarenindustrie, zo' n ll-l5o/o is
hoog ten opzichte van andere indus-
triële sectoren. Ook het jaarlijkse
aantal nieuwe WAO-gevallen is aan-
zienlijk met 2,46 toetredingen per 100
verzekerde manjaren (FNV 1989).
Klachten en aandoeningen van het
houdings- en bewe gingsapparaat
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vormen een belangrijke oorzaak van
het ziekteverzuim en de arbeidson-
geschiktÈeid (cMD 1989). Uit onder-
zoek blijkt dan ook dat klachten van
het bewegingsapparaat zeer frequent
voorkomen bij werknemers in de
betonwarenindustrie (FNV 1989,
Lejeune e.a. 1988, Van der Graaf
1989).
Ondanks de bekendheid met de ergo-
nomische problemen van de produk-
tie van betonwaren (Grandjean
1983), zijn klachten en aandoeningen
van het bewegingsapparaat bij werk-
nemers in deze bedrijfstak slechts
zelden beschreven (Burdorf e.a.
1991). Het doel van deze studie is
dan ook het verkrijgen van inzicht in
het voorkomen vân klachten van het
bewegingsapparaat bij werknemers in
de betonwarenindustrie en, indien
mogelijk, een relatie te leggen met
belastende factoren in de arbeid van
de werknemers.

Materiaal en methode

Opzet en onderzoehsgroep
In een dwarsdoorsnede-onderzoek is
onderzocht in welke mate de bloot-
stelling aan belastende factoren in de
arbeid van werknemers in een beton-
warenfabriek een bijdrage levert aan
het optreden van gezondheidsklach-
ten van het bewegingsapparaat bij
deze werknemers. Voor beantwoor-
ding van deze vraagstelling was het
noodzakelijk de arbeid en gezondheid
van werknemers in de betonwaren-
fabriek te vergelijken met een con-
trolegroep. Er is een controlegroep
gevormd van werknemers van twee
afdelingen van een groot elektrotech-
nisch bedrijf: een onderhouds- en
reparatie-afdeling en een montage-
afdeling van machine-onderdelen. De
werknemers in de controlegroep
werken eveneens voornamelijk in
staande positie en verrichten manuele
handelingen met gereedschappen en
lasten. Een inventariserend werk-
plekonderzoek wees uit dat de fysieke

belasting in de betonwarenfabriek
hoger moet worden ingeschat dan in
het elektrotechnische bedrijf. Het
gehele onderzoek is verricht in de
maanden december 1989 tot en met
maart 1990.
De onderzoeksgroep bestond uit 120
werknemers afkomstig van de pro-
duktie-afdeling van een betonwaren-
fabriek. De fabricage van de prefab-
elementen in de betonwarenfabriek
vindt als voigt plaats. In de vlechte-
rij worden de ijzeren wapeningsnet-
ten gevlochten en gelast. De mallen
voor de elementen maakt men in de
modelmakerij, terwijl eventuele
stalen onderdelen hiervoor in de
bankwerkerij worden gemaakt. Pro-
duktiemedewerkers bevestigen de
wapeningsnetten in de mallen, waar-
na ze betonspecie in de mallen stor-
ten. De uitgeharde prefab-elementen
worden de volgende dag, in afwach-
ting van transport naar de afnemer,
tijdelijk opgeslagen op een buiten-
veld.
De controlegroep bestond uit 57
werknemers met de functie van elek-
trotechnisch bankwerker/monteur.
Gezien de aard van de werkzaam-
heden en de inzetbaarheid van de
werknemers op beide afdelingen van
het eiektrotechnische bedrijf, kunnen
de werknemers van deze twee af-
deÌingen als één groep worden be-
schouwd.

Vragenlijst
Middels een aÌgemene vragenlijst zijn
gegevens verzameld over een aantal
persoonlijke kenmerken, enkele speci-
fieke risicofactoren in heü beroepsver-
Ieden en huidige werk, en aard, ernst
en duur van ervâren gezondheids-
klachten. De vragenlijst is mondeling
afgenomen door een arts tijdens een
geneeskundig onderzoek op de medi-
sche dienst in het bedrijf. Twaalf
langdurig zieke werknemers kregen
de vragenlijst per post toegestuurd.
Bij non-respons in deze subgroep
werd na een week telefonisch de
bedoeling van het onderzoek nog een
keer uitgelegd.
De vragenlijst startte met enkele
vragen over persoonlijke kenmerken
als leeftijd, lengte en gewicht. Een
aantal vragen over beroepen in het
verÌeden volgde, alsmede het gebruik
van trillend gereedschap in heden en
verleden. Omdat blootstelling aan
handarmtrillingen kan leiden tot het
' Hand-Arm Vibration' -syndroom,
zijn enkele vragen opgenomen over
vasculaire (witte vingers) en neurolo-
gische (dove vingers) stoornissen in
de vingers (Burdorf 1989a, 1989b).
Naar analogie van onderzoek naar
validiteit en reproduceerbaarheid van
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vragen over lage rugpijn (Biering-
Sorensen e.a. 1984, Kuorinka e.a.
1987) is gevraagd naar het optreden
van pijn of stijfheid van rug, nek en
schouder in de 12 maanden vooraf-
gaande aan het onderzoek.

Obseruatie
De beoordeÌing van belastende hou-
dingen en bewegingen is gebeurd met
de 'Ovako Working posture An-
alysing System'-observatietechniek
(Karhu e.a. 1977). Voor een uit-
gebreide beschrijving van deze ob-
servatietechniek wordt verwezen naar
de literatuur (Kant e.a. 1990, Karhu
e.a. 1981, 1977).In deze methode
worden de houdingen van de lage
rug, armen, benen en het hoofd ge-

classifi ceerd volgens gedefi nieerde
houdingen. Hiervoor zijn respectieve-
Iijk 4, 3, 7 en 5 mogelijkheden aan-
wezig. De vier houdingen van de rug
zijn gebaseerd op de rug in een rech-
te, gebogen, gedraaide en gebogen &
gedraaide positie. De drie houdingen
van de armen betreffen de normale
werkhouding en het werken met een
of twee armen boven schouderhoogte.
Als houdingen voor de benen zijn
onderscheiden lopen, staan met li-
chaamsgewicht op een of beide benen,
hurken met lichaamsgewicht op een
of beide benen, knielen en zitten. De
houdingen van het hoofd worden
onderverdeeld in vrije middenpositie,
gebogen voorover, zijwaarts en ach-
terover en gedraaide positie. Daar-
naast wordt het te tillen gewicht
beoordeeld op een drie-punts schaal.
Op basis van biomechanische model-
berekeningen en subjectieve ervarin-
gen van werknemers en deskundigen
is in de OWAS-methode aan elke
houding van de rug, armen, benen en
het hoofd een bepaalde fysieke belas-
tin_g toegekend. In het algemeen geldt
hierbij dat hoe hoger de fysieke belas-
ting van de betreffende houding, hoe
hoger de toegekende waarde aar. deze
houding is. De toegekende waarden
per ledemaat lopen uiteen van 1-4
(rug), 1-3 (armen), 1-7 (benen) en l-5
(hoofd). Tevens is een algemene
beoordeling van de werkhoudingen
van het bewegingsapparaat opge-
steld. Deze algemene beoordeling
wordt gepresenteerd als actie-catego-
rie en kan worden toegepast op een
specifieke werkhouding of een gemid-
delde van verschillende werkhou-
dingen gedurende een bepaalde tijds-
duur. In actie-categorie 1 vallen
normale werkhoudingen die geen
verandering behoeven. De ongunstige
werkhoudingen in actie-categorieën 2,

3 en 4 vereisen respectievelijk in de
nabije toekomst, zo spoedig mogelijk
of onmiddellijke veranderingen van
de houdingen en bewegingen die

Ieiden tot fysieke belasting van het
bewegingsapparaat.
De meetstrategie voor de OWAS-
methode werd opgesteld na een uit-
gebreide taakanalyse van elke functie
in de onderzoeksgroep. Voor elke
taak werden twee tot drie werk-
nemers geseÌecteerd die elk gedurende
30 minuten .,verden geobserveerd. De
werkhoudingen werden met tussen-
pozen van 20 seconden vastgelegd.
Alle observaties zijn verricht door
dezelfde persoon om inter-observer
variatie te vermijden.

Statistische ano.lyse

De vergelijking van groepskenmerken
-is gebaseerd op de ú-toets (voor conti-
nue variabelen), de X2-toets (voor
categorische variabelen) en de Man-
tel-Haenszel 72 -toets (voor categori-
sche variabelen, gecorrigeerd voor een
categorische variabele). Indien in een
kruistabel een celfrequentie beneden
de 5 voorkwam, is de Fisher Exact-
toets toegepast. AIs significantieni-
veau is p < 0,05 gehanteerd.

Resultaten

Respons
In de betonwarenfabriek hebben 114
personen (95'r/o) aan het onderzoek
meegewerkt, terwijl in de controle-
groep 52 personen (9lo/o) deelnamen.
Er is geen verschil in respons tussen
beide groepen. De non-respons werd
niet veroorzaakt door de Ìangdurig
zieke werknemers.
In de betonwarenfabriek bleken de
volgende deelgroepen te onderschei-
den: lassers/vlechters (n: 14), pro-
duktiemedewerkers (n: 39), model-
makers (n:1a), bankwerkers en
reparatiepersoneel (n:12), en een
restgroep van leidinggevenden, trans-
portmedewerkers, onderhoudsper-
soneel, produktie-controleurs en
speciebereiders (n: 35).

Pers oonlij he henmerhen en arbeidsuer-
leden
De persoonlijke kenmerken en het
arbeidsverleden van beide groepen
werknemers zijn vermeld in tabel 1.

Voor leeftijd, lengte en arbeidsver-
leden bij andere werkgevers zijn
signifi.cante verschillen geconstateerd.
Het verschil in gemiddelde leeftijd
wordt veroorzaakt door het grotere
aandeel van werknemers ouder dan
45 jaar in de populatie van de beton-
warenfabriek. De werknemers in de
betonwarenfabriek bleken gemiddeld
3 cm kleiner te zijn dan de controle-
personen. Voor het totaal aantal
dienstjaren in de huidige functie of
bij het huidige bedrijf zijn geen ver-
schillen geconstateerd. Wat opvallend
is, is dat werknemers in de controle-
groep significant minder lang bij
ândere werkgevers hebben gewerkt.

Gezondheidshlachten
In tabel 2 staan de klachten over pijn
en stijfheid van rug, nek en schou-
ders, en de klachten over dove, tinte-
lende en witte vingers in de twaalf
maanden voorafgaande aan het on-
derzoek vermeld. Rug- en nekklach-
ten komen bij werknemers in de
betonwarenfabriek significant vaker
voor dan in de controlegroep, evenals
klachten over dove en tintelende
gevoelens in de vingers. Een op-
vallende bevinding was dat in de
betonwarenfabriek si gnifi cant meer
werknemers met reeds aanwezige
rugkìachten in dienst zijn genomen.
Indien voor de reeds aanwezige
rugklachten bij indiensttreding wordt
gecorrigeerd, daalt het aantal werk-
nemers met rugklachten in de beton-
warenfabriek van67 (590/6) naar 51
(45%). De prevalentie van rugklach-
ten in de groep werknemers van de
betonwarenfabriek ligt dan weliswaar
nog hoger dan in de controlegroep, >

Tabel 1. Vergelijking van persoonlijke kenmerken en het arbeidsverleden
van werknemers in een betonwarenfabriek en een elektrotechnisch be-
drijf

betonrvarenfabriek elektrotechnisch bedrijf
(n:114) (n:52)

Persoonlijke kenme¡ken
leeftijd (jr')
ìengte (cm)
gewicht (kg)
quetelet-index

Arbeidsverleden
huidige functie (jr)
huidig bedrijf (jr)
vroegeÌe banen (jr)

43,5 + 11,5"
176,3+ 8,5+

78,9 r r2,3
25,3+ 3,2

13,9 + r 1,6
17,6+t2,3
6,3+ 7,7*

39,7+ 9,6
179,3+ 6,9
78,õ + 9,6
24,4+ 2,8

16,9+ 9,7
19,4 r 10,0
0,8 + 3,0

* /-toets, p<0,05
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maar het verschil is niet meer signifi-
cant (p:0,13). Correctie voor reeds
aanwezige klachten bij indienst-
treding bleek voor klachten over pijn
of stijfheid in de nek en over dove
gevoelens in de vingers de gesigna-
leerde significante verschillen niet te
beinvloeden.
De voorgeschiedenis van de gerappor-
teerde gezondheidskÌachten liet geen
duidelijke verschillen zien tussen de
werknemers in de betonwarenfabriek
en het eiektrotechnische bedrijf. De
leeftijd waarop rugklachten voor het
eerst optraden lag in beide bedrijven
rond de 34 jaar. Werknemers met
rugklachten in de betonwarenfabriek
hadden deze klachten gemiddeid 7,8
jaar, in de controlegroep lag de ge-
middelde duur op 5,8 jaar. Dit ver-
schil bleek niet significant te zijn.
Voor de voorgeschiedenis van nek- en
schouderklachten zijn vergelijkbare
resultaten geconstateerd.
Een beoordeling van de ernst van de
geuite gezondheidsklachten is moei-
lijk. Het gerapporteerde ziektever-
zuim door de werknemers vertoonde
geen signiflcante verschillen tussen
beide groepen. Van de 83 werknemers
met rugklachten in de voorafgaande
12 maanden, hadden 31 werknemers
(37o/o) hiervoor minimaal 1 keer
verzuimd. Voor werknemers met
nekklachten en schouderklachten
waren deze percentages respectieve-
lijk 16% (n:5) en 38olo (n:9). De
31 verzuimers ten gevolge van
rugklachten bieken hiervoor geruime
tijd te verzuimen: 100/6 (n:3) ver-
zuimde I tot 7 dagen, 35o/s (n:11)
verzuimde 8 tot 30 dagen en 55o/n
(n: 17) verzuimde meer dan 30 da-
gen. Verreweg de meeste werknemers
(870/6) raadpleegden een arts tijdens
een verzuimperiode voor rugklachten.

Belastende factoren
De inventarisatie naar het gebruik
van trillend handgereedschap in het
heden en verleden wees uit dat de
werknemers van de betonwaren-
fabriek signiflcant vaker zijn bloot-
gesteld aan handarmtrillingen dan de
werknemers van het elektrotech-
nische bedrijf, respectievelijk 18
(t6/) er'r (2%).
De resultaten van de ruim 4000
observaties zijn vermeld in tabel B.
De waarden van de gemiddelde fysie-
ke belasting per ledemaat zijn geba-
seerd op de toekenningscriteria voì-
gens de OWAS-methode. Het bleek
dat met name de lassers/vlechters en
de produktiemedewerkers vaker
houdingen en bewegingen maken die
als belastend worden beschouwd voor
de rug, de armen en de benen. Dien-
tengevolge is het algemene oordeel
over de werkhoudingen gedurende de
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Tabel 2. Ervaren gezondheidsklachten in de twaatf maanden voorafgaande
aan het onderzoek door werknemers in een betonwarenfabriek en een
elektiotechnisch bedrijf

gezondheidsklacht betonwarenfab¡iek elektrotechnisch bedrijf
(¡: r14) (n:52)

Pijn of stijfheid in de rug
Pijn of stijftreid in de nek
Pijn of stijfheid in de schouder
Dove vingers
Witte vingers

Reeds aanwezige klacht voor
indiensttreding huidig bedrijf :

Rug
Nek
Schouder
Dove vingers
Witte vingers

67*
26*
18

L7"+

6

16**
I
2

2
I

(30%)
(loo,"o)

(129'o)
( 4%)
( 2%)

16

5

6

2

1

(L4o,"o)

I",6)
2%)
ool \. /o)
2or'o)

0

0
0

0

0

* 
Zz-toets, p<0,05.

+* Fishe¡ Exact-tæts, p<0,0ó-

Tabel 3- Gemiddelde fysieke belasting per ledemaat en gemiddelde act¡e-
categorie volgens de owAs-methode van werknemers in een betonwaren-
fabriek en esn elektrotechnisch bedrijf

waa¡de van de gemiddelde gemiddelde
fysieke belasting per actie-categorie
ledemaat

rug a¡m been hoofd

Betonwarenfabriek
lassers/vlechters (n: 14)
produktiewerkers (n: 39)
modelmakers (n- f a)
bankwerke¡s (n: f2)
restgroep (n:35)

Elektrotechnfiãh bed rijf

1,54 1,58'
2,08 r,49+
r,86 1,38
2,00 L,29
r,98 L,24

L,92 r,29

* 
72-ûoets, p<0,05.

Tabel 4. verdeling in de actie-categorieën volgens de owAs-methode van
de versGhillende deeltaken van produktiemedewerkers in een betonwa-
renfabriek

deeltaak actie-categorie (o,zs )r234
gemiddelde
actie-categorie

uittillen gehard element
schoonmaak * opbouw mal
bevestigen vlechtwerk
storten van specíe
verdichten specie
afwe¡ken gestorte specie

t,7
7,8
3,3
0,0
0,0

15,0

r.,35
1,59+

1,61+

r,16
1,40
1,86*

0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
0,8

'72-toets, p<0,0õ.

werkdag voor deze deelgroepen het
meest ongunstig. De lassers/vlechters
werkten gemiddeld gedurende 580/n
van hun werkdag in ongunstige werk-
houdingen. Voor de produktiemede-
werkers bedroeg het aandeel van
ongunstige werkhoudingen in hun
dagelijkse werk gemidddd 49o/o.
Beide deelgroepen van de beton-
warenfabriek werkten significant
langer in ongunstige werkhoudingen
dan de werknemers van het eiek-

trotechnische bedrijf.
Omdat de werkzaamheden van de
groep produktiemedewerkers zeer
gevarieerd waren, zijn de resultaten
van de observaties voor deze groep
uitgesplitst naar hun belangrijkste
deeÌtaken. De procentuele verdeling
van de actiecategorieën van deze
deeltaken staan in tabel 4. Met name
het afwerken van vers gestorte specie
werd als zeer belastend beoordeeld.
In l\/s van de werktijd werden
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houdingen ingenomen welke volgens
de OWAS-methode spoedige maat-
regelen vereisen. Andere belastende
deeltaken bleken te zijn het intillen
en bevestigen van het vlechtwerk en
de schoonmaak en opbouw van de
mal. Tijdens de drie genoemde deel-
taken werden significant vaker on-
gunstige werkhoudingen ingenomen
in vergelijking met de werkzaam-
heden van de controlepersonen.

Verband twsen belasting en hlachten
Als maat voor de samenhang tussen
de fysieke belasting, beoordeeÌd vol-
gens de OWAS-methode, en ervaren
gezondheidsklachten zijn prevalentie
odds-ratio's berekend. Daarbij zijn in
de analyses per gezondheidskÌacht de
individuen uitgesloten, die deze
klacht reeds hadden voor indienst-
treding bij het huidige bedrijf. In
tabel 5 is een overzicht gepresenteerd
van de geuite gezondheidsklachten
door werknemers die pas na indienst-
treding zijn ontstaan. De vermelde
percentages hebben betrekking op
steeds wisselende omvang van deel-
groepen omdat per gezondheidsklacht
steeds andere individuen kunnen
worden uitgesloten.
Voor de berekening van de odds-
ratio's zijn de werknemers in het
elektrotechnisch bedrijf als referentie-
groep gehanteerd. De werknemers in
de betonwarenfabriek zijn opgespÌitst
in twee groepen; de lassers/vlechters
en produktiemedewerkers met een
hogere belasting van het bewegings-
apparaat dan de controlegroep en de
overige drie deelgroepen met een
gelijke beÌasting. De berekende pre-
vaientie odds-ratio's zijn vermeld in
tabeÌ 6. Rugklachten bleken signifl-
cant vaker op te treden in de groep
vlechters/lassers en produktiemede-
werkers. De overige werknemers in de
betònwarenfabriek vertoonden wel-
iswaar meer rugklachten dan de
controlegroep maar dit verschil was
niet significant. Voor nekkiachten
werden in beide groepen verhoogde,
niet-significante odds-ratio's gevon-
den. In de Mantel-Haenszel analyses
kon geen invÌoed op de berekende
odds-ratio's rvotden vastgesteld van
leeftijd, lengte, gewicht en quetelet-
index (maat voor overgewicht) van
werknemers alsmede hun arbeidsver-
leden"
De klachten over dove, tintelende
gevoelens in de vingers en het op-
treden van aanvallen van witte vin-
gers waren significant geassocieerd
met blootstelling aan handarmtril-
lingen (resp. odds-ratio van 6,56 en
6,70). In de groep werknemers met
klachten over dove, tintelende gevoe-
lens, ontstaan na indiensttreding bij
het huidige bedrijf, waren deze kÌach-

ten significant gecorreleerd met het
werken met trilnaaiden (odds-ratio
van 5,10 met het betrouwbaarheids-
interval l,0L-25,94).

Discussie
De totale respons in het onderzoek
bedroeg 94/6.In beide bedrijven wâs
de bereidheid om deel te nemen aan
het geneeskundig onderzoek groot,
hetgeen mede te danken was aan
zor gvuldige voorlichtin g voorafgaand
aan en tijdens het onderzoek. Door
de hoge deelname is selectieve res-
pons onwaarschijnlijk.
De werknemers in de betonwaren-

ten uitten over pijn en stijfheid van
de rug en van de nek in de twaalf
maanden voorafgaande aan het on-
derzoek dan de werknemers in het
elektrotechnische bedrijf. Dit komt
overeen met eerder onderzoek in de
betonwarenindustrie (FNV 1989). De
kiachten van het bewegingsapparaat
in beide groepen zijn van serieuze
aard gezien het gerapporteerde ver-
zuim en het raadplegen van een arts
tijdens het verzuim.
Het vergelijken van prevalentiecijfers
van gezondheidskÌachten tussen
verschilìende beroepsgroepen in een
dwarsdoorsnede-onderzoek is een

Tabel 5. Ervaren gezondheidsklachten in de voorafgaande 12 maanden van
het onderzoek van werknemers in een betonwarenfab¡iek en een elek-
trotechnisch bedrijf, die pas na indiensttreding zijn ontstaan

groep rugkìachten schouderklachten nekklachten

Betonwarenfabriek
lassers/vlechbers
produktiemedewerkers
modelmake¡s
bankwerkers
restgroep

Elektrolechnisch bedrijf

6 (509/0)

re (61%)
5 (369¿)
3 (2ó9/o)

18 (.620/;)

16 (3r9l")

2 (L4o/,o)

6 (16%)
0 ( 09.á)

2 (,r79,,o)

6 (1796)

6 (l2o/'o)

2 (t49/o)
I (219/0)

4 (2e9 )

2 (t7oio)
8 (249ið)

5 (109.ô)

Tabel 6. Prevalentie odds-rat¡o's voor klachten van het bewegingsappa-
raat bij twee groepen werknemers in een betonwarenfabriek, vergeleken
met werknemers in een elektrotechnisch bedriif

gezondheidsklacht betonwaren-
fabriek

OR 9 5 _o¿ -b e blou wba arheids-
intelval

43 3,13+

52 3,24
õ2 2,24
61 3,35
52 1,39
60 1,18

(.t,21- 7,98)
(0,94- s,44)
(0,64- 8,28)
(0,94- 10,60)
(0,40- 5,00)
(0,34- 4,19)

groep A
groep B
groep A
groep B
groep A
groep B

'¿?-toets, p<0,05.
groep A : lassem/vlechters en produktiemederserke¡s

groep B : overige werkneners betonwarenfabriek.

fabríek onderscheidden zich van de
controlepersonen in gemiddelde leef-
tijd en lengte. Deze verschilien had-
den geen invloed op de verbanden
tussen blootstelling aan belastende
factoren en gezondheidsklachten. De
arbeidsduur bij de huidige werkgever
gaf tussen de twee groepen werk-
nemers geen verschillen te zien. De
welknemers in de controlegroep
bleken in het verleden wel korter bij
andere werkgevers te hebben ge-

werkt. Waarschijnlijk houdt dit
onder andere verband met het specia-
listische werk waarvoor ze een inter-
ne opleiding bij het elektrotechnische
bedrijf krijgen.
De vergelijking van prevalentiecijfers
laat zien dat werknemers in de beton-
warenfabriek significant meer klach-

moeilij ke zaàk. Eer' dwarsdoorsnede-
onderzoek is zeer gevoelig voor selec-
tie-processen gedurende het arbeids-
leven waarin specifieke gezondheids-
klachten een rol spelen. Selectie kan
optreden bij aanvang van het werk
en tijdens het werk. In onderhavige
studie is selectie aanwezig, hetgeen
blijki uit het feit dat na correctie
voor reeds aanwezige klachten bij
indiensttreding het verschil in preva-
lentie van rugklachten verdwijnt. In
de betonwarenfabriek blijkt een
significant groter aantal werknemers
reeds bij aânvang van hun dienst-
verband klachten over pijn en stijf-
heid in de rug te hebben gehad. Het
doen van een uitspraak over de ge-

zondheidsproblematiek in de beton-
warenindustrie enkel en alleen op
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basis van prevalentiecijfers, zonder
inzicht in de gezondheid van in- en
uitstromende werknemers, is dan ook
een hachelijke zaak.
De prevalentie van klachten van het
bewegingsapparaat kan beter worden
beoordeeld als er verbanden aanwezig
zijn tussen deze klachten en de mate
van blootsteÌling aan belastende
factoren. In dit onderzoek is de
OWAS-observatie-methode gebruikt
om de blootsteliing aan ongunstige
werkhoudingen te kwantificeren. Het
meten van de blootstelling aan belas-
tende factoren voor het bewegingsap-
pataat is geen eenvoudige zaak. Er is
geen methode bekend waarvan de
validiteit van de gemeten risicofacto-
ren en hun voorspellende waarde voor
het ontstaan van aandoeningen van
het bewegingsapparaat voldoende is
aangetoond (Hagberg 1988). Ook
voor de OWAS-methode ontbreekt
validerend onderzoek (Douwes e.a.
1990). Ook in dit onderzoek waren
verbanden tussen de gemeten bloot-
stelling aan belastende factoren en de
gezondheidsklachten moeilijk te
leggen. AIIeen de hogere prevalentie
van rugklachten van lassers/vlechters
en produktiemedewerkers vertoonde
een signiûcante samenhang met een
langdurige blootstelling aan rug-
belastende werkhoudingen. Voor de
Iassers/vlechters is dit een weinig
verrassende bevinding (Wickström
1978). Er kan hierbij echter niet
gesproken worden van een oorzaak-
gevolg-relatie, omdat gezien de aard
van het onderzoek alsmede de multi-
causale etiologie van rugklachten
slechts vermoedens kunnen worden
geuit over eventuele causale ver-
banden.
De waarde van de OWAS-methode in
dit onderzoek moet dan ook veeleer
worden gezocht in het opsporen van
risicovoÌle werkhoudingen en -bewe-
gingen. Het bleek mogelijk met de
OWAS-methode verschillen te signale-
ren in het gemiddelde patroon van
werkhoudingen tussen de functies in
de betonwarenfabriek en de deeltaken
binnen de functie produktiemedewer-
ker. Het afwerken van vers gestorte
specie kon als een zeer belastende
deeltaak voor produktiemedewerker
worden onderkend. De OWAS-me-
thode kan als leidraad worden ge-
bruikt om de noodzaak voor maat-
regelen ter verbetering van de werk-
houding te analyseren. De indeling in
actie-categorieijn dient daarbij zeker
niet als absoluut beoordelingscrite-
rium te worden toegepast omdat
daarvoor de wetenschappelijke onder-
bouwing ontbreekt (Douwes e.a.
1990).
De mogelijke gevolgen van blootsteÌ-
ling aan handarmtrillingen laten zich
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in deze studie deels herleiden tot het
werken met trilnaalden om vers
gestort beton te verdichten. In de
literatuur worden gewogen effectieve
versnellingen van3,2 tot ll m/s2
voor betontrilnaalden genoemd (Van
Drimmelen e.a. 1986). Bij langdurige
blootstelling aan deze trillingsniveaus
zijn symptomen van het HAV-syn-
droom, zoals aanvallen van witte
vingers en het optreden van dove,
tintelende gevoelens in vingers, zeker
niet uit te sluiten (Burdorf 1989a).
Een bijzonder punt van aandacht
verdient het gegeven dat 24o/o van de
werknemers met rugklachten deze
reeds hadden vóór indiensttreding bij
het betonwarenbedrijf. Het is bekend
dat een ânâmnese met rugklachten
een predictieve waarde heeft voor het
optreden van een recidief (Verbeek
e.a. 1987). Nader onderzoek is ge-

wenst naar de invloed van reeds
aanwezige rugklachten bij indienst-
üreding op ziekteveruuim en toe-
treding tot de WAO alvorens con-
clusies kunnen worden getrokken
voor de bedrijfsgezondheidskundige
begeleiding van deze werknemers.
De resultaten van dit onderzoek
geven aanwijzingen dat klachten over
pijn en stijfheid in de rug en in de
nek van werknemers in een beton-
warenfabdek voor een deel te herlei-
den zijn tot hun fysieke arbeids-
omstandigheden. Het werken met
betontrilnaalden blijkt een factor van
betekenis in het optreden van met
name dove, tintelende gevoelens in
vingers. Het belang van de OWAS-
observatiemethode van meting en
beoordelen van schadeÌijke werk-
houdingen lijkt vooral te liggen in het
opsporen van de werktaken waarbij
belastende werkhoudingen veelvuldig
optreden.
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