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Samenvatting
De uitwisseling van oplossingen en maatregelen voor arbeidsge-

bonden gevaren en risico's tussen verschillende bedrijven en

bedrijfstakken wordt de Iaatste jaren gestimuleerd. Een middel
hiertoe is het opzetten van een databank van oplossingen' Het
gebruik van bestaande databanken is onderzocht en de structuur
van een effectieve oplossingenbank wordt toegelicht.

Summary
Exchange ofinformation on solutions and control measures to
reduce occupational hazards is strongly furthered last years' The

way existing data banks are used is reviewed. Objectives and
structure of a proposed data bank are shortly communicated'

Trefw oorden : arbeidsgebond,en risico's, arbeidsgebonden geu aar,

uitwisseLing u an oplos singen,

lnleiding
Het productieproces, ofpreciezer gezegd de materiaal-
stroom vanhet productieproces, blijft veelal buitenbeschou-
wing als gezocht wordt naar oplossingen voor problemen op

het gebiedvande arbeidsomstandigheden. Kennishierover
bestaat, maarwordtnauwelijks uitgewisseld. Vaak niet bin-
nen één bedrijf, nauwelijks tussen verschillende bedrijven
uit dezelfde bedrijfstak en al helemaal niet tussen bedrijven
uit verschillende bedrijfstakken.
Men kan zich afvragen of het uitwisselen van ervaringen
met oplossingen wel zin heeft. De meeste maatregelen
zijn specifiek voor een bepaalde machine of bedrijf, of
anderszins zo toegesneden op lokale omstandigheden, dat
andere bedrijven de informatie nauwelijks kunnen
gebruiken. Dit argument geldt echter slechts voor tech-
nisch zeer gedetailleerde informatie. Meer globale oplos-

singen worden echter ook nauwelijks uitgewisseld. Hierbij
gaat het om praktische oplossingen, zoals wijziging in het
ontwerp van installaties, de lay-out van processen, de ver-
vanging van gevaarlijke stoffen, enzovoort. Kortom, oplos-
singen die in de praktijk werkbaar gebleken zijn.
Vooral het midden- en kleinbedrijf en bedrijven in techno-
logisch minder geavanceerde sectoren oflanden missen
hierdoor kansen. Dit is uitgebreid besproken op de eerste
conferentie van de International Occupational Hygiene
Association (Ion¿,) in 1992 en op de tweede IotlA conferen-
tie in 1994 (Swuste & Buringh, 1993; Swuste et al.,
1994a). Mede als gevolg hiervan is tijdens een bijeen-
komst van de World Health Organisation (wno) in Genève

in september 1994 de werkgroep ea,cn opgericht. PACE is

een acroniem voor'Prevention And Control Exchange''
Beoogd wordt de uitwisseling te bevorderen van maatre-
gelen en oplossingen om arbeidsgebonden gevaren te
beperken (Swuste eta1.,7994b; Swuste et al., 1994c).

Deze initiatieven zijn genomen in een tijd waarin de

diverse nationale overheden meer nadruk leggen op het
voorkomen van beroepsrisico's en op oplossingen daartoe

dan op de analyse ervan. Dit komt ook tot uiting in de

Europese Machine Richtlijn. Veelal blijkt immers dat
maatregelen zich beperken tot zogeheten'add-on' of're-

1. Technische Universiteit Delft , vakgroep Veiligheidskunde,
Kanaalweg 2b, 2628 EB D elft.
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trofrt'oplossingen, die de bron ongemoeid laten en alleen
ingrijpen op het blootstellingstraject of zich richten op

persoonlijke beschermingsmiddelen (Spee et al., 1990;

Buringh et aI.,1992; Swuste & Hale, 1992)' Dit soort
maatregelen verschijnt alleen als kostenpost op begrotin-
gen van bedrijven en dat ontmoet een natuurlijke weer-
stand.
De beperkte aandacht voor oplossingen die de bron beÏn-
vloeden was aanleiding tot een haalbaarheidsstudie naar
het opzetten van een bestand van oplossingen' Dit
bestand moet bedrijven toegang verschaffen tot relevante
informatie om hun gevaren en risico's zo goed mogelijk te
beperken. In een aantal landen bestaan reeds bestanden
voor dit specifieke doel: Groot-Brittannië, Zweden, Austra-
lië, Canada, de Verenigde Staten en ltalië. Deze bestan-
den hebben echter dezelfde tekortkomingen' Op de eerste
plaats blijkt de generaliseerbaarheid van de oplossingen
nogal beperkt te zljn, en daarmee de bruikbaarheid voor
andere bedrijven en bedrijfstakken. Voorts is de zoekstra-
tegie in het bestand zeer beperkt uitgewerkt. Deze tekort-
komingen leiden ertoe dat de overdracht van oplossingen
naar andere bedrijfstakken in de praktijk vooral door het
toeval wordt bepaald (Swuste & Hale, 1994). Om een ein-
de te maken aandeze situatie is een onderzoek gestart
onder potentiële gebruikers. Hun informatiebehoefte en

zoekstrategie is onderzocht. De consequenties hiervan
voor de structuur en toegankelijkheid van de oplossingen-
bank worden toegeìicht.

Methode
De bestaande databanken hebben drie groepen van
gebruikers. De eerste groep bestaat uit deskundigen op

het gebied van arbeidsomstandigheden (veiligheidskundi-
gen en arbeidshygiënisten), werkzaam in dienst van een

bedrijf, als consultant of bij de (voormalige) Arbeidsin-
spectie. Tot de tweede groep behoren de ontwerpers en de

hoofden van technische diensten van bedrijven: zlj zljn
verantwoordelijk voor het ontwerp van installaties, werk-
plekken en afdelingen. De derde groep wordt gevormd
door leden van de vakbeweging of van vcwM commissies.
In een periode van zes maanden zijr' 78 tot deze groepen

behorende personen gelnterviewd. De verdeling ervan is
weergegeven in figuur 1.
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Figuur L Aanta! geihterviewden per !¡ebruikersgroep
oplossingenbestand

gebruihersgroep

deskmdigen
veiligheidsdeskundigen
arbeidshygiènisten

ontwer¡rers en hoofden technische dienst
vakbondsleden en leden vcm¡ comnissies

Alle geïnterviewden waren werkzaam bij middelgrote of
grote bedrijven oforganisaties. In de interviews is
gevraagd naar de volgende drie aspecten:

- wat is momenteel de aanleiding voor het zoeken naar
oplossingen voor (met name) chemische problemen
- wat is de aard en de structuur van de informatie die
men relevant vindt voor opneming in het bestand
- wat is de gehanteerde zoekstrategie.

Resultaten
De aanleiding tot het zoeken van oplossingen is voor de
drie groepen nogal verschillend.
Deskundigen op het gebied van arbeidsomstandigheden
zoeken een antwoord op individuele vragen uit het bedrijf
en daarnaast om te voldoen aan gestelde normen en wet-
telijke verplichtingen. Bij de normen betreft het dan niet
alleen de feitelijke, maar meer nog de te verwachten over-
schrijding van met name MAc-wa arden. Zeet zijdelings is
men betrokken bij het ontwerp of herontwerp van een
installatie ofvan delen van het productieproces. Het
betreft dan vooral adviezen over zaken als de plaats van
gerichte ventilatie of van nooddouches.
Ontwerpers en hoofden van technische diensten hebben
als uitgangspunt vragen op het gebied van ontwerpspe-
cificaties, het productieproces ofde eindproducten. Hun
voornaamste zorg is de waag of via blootstellingsscena-
rio's relevante gevaren te voorzien zijn, die mogelijk kun-
nen worden voorkomen. Soms worden hiertoe specifieke
technieken gehanteerd, zoals de nezoe storingsanalyse.
Op hun waag is ook de recente machine richtlijn van
invloed. Deze dwingt ertoe systematisch aandacht te
geven aan gevaren die verbonden kunnen zijn aan het te
verwachten gebruik van machines en installaties.
Voor de derde groep, de vakbondsleden en leden van
vcwM commissies geldt weer dat individuele vragen de
belángrijkste aanleiding zijn.Zij hebben een kritische rol
en van daaruit bemoeienis met gevaren en risico's die het
management heeft laten liggen, bijvoorbeeld omdat ze te
duur of te ingewikkeld lijken. Zij hebben behoefte aan
informatie over (andere) mogelijke oplossingen en de kos-
ten eryan.
De aard en de structuur van de informatie die men rele-
vant vindt voor opneming in het bestand kan als volgt
worden omsch¡even:

- een probleembeschrijving, liefst met foto of technische
tekening;
- de situatie na de oplossing, ook met foto oftechnische
tekening;

- de kosten van de oplossing;
- de effectiviteit van de oplossing;
- naam en telefoonnummer van het bedrijf waar de oplos-
sing zijn nut heeÍt bewezen (dus niet het bedrijf dat de
oplossing eventueel op de markt brengt!).
Opvallend is dat met name de ontwerpers en de arbo-des-
kundigen behoefte hebben aan uitgebreide informatie
over de effectiviteit, het liefst aangevuld met meetgege-
vens.
De gehanteerde zoekstrategie houdt verband met de aan-
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leiding tot zoeken. Indiyiduele vragen en wettelijke ver-
plichtingen leiden tot een zoekstrategie vanuit het
benoemde gevaar ofrisico. Is het vertrekpunt het
(her)ontwerp, dan is het proces ofde installatie bepalend
voor de zoekstrategie. Soms wordt ook rechtstreeks
gezocht naar een bestaande maatregel ofoplossing die
verbetering behoeft.
Bij het gebruik van bestaande oplossingenbestanden
blijkt dat het ontbreken van een navigatie problematisch
wordt indien het aantal oplossingen de honderd over-
schrijdt. De navigatie leidt de gebruiker van een
gedeflnieerde vraag naar relevante antwoorden en
behoort een integraal onderdeel van een oplossingenbe-
stand te zijn.

Gonclusie en d¡scuss¡e
Een oplossingenbestand moet de gebruiker drie ingangen
aanbieden:

- het gevaar ofrisico, dat beperkt moet worden;
- de maatregel of oplossing die verbeterd moet worden;
- het proces, de machine of installatie die verbetering
behoeft.
Dit is mogelijk indien gebruik wordt gemaakt van ver-
schillende classificaties.

Geuaar, risico
Internationaal bestaat er consensus over het type gevaren
dat relevant is. Zij liggen op chemisch, biologisch, fysisch,
ergonomisch en mechanisch gebied. In het oplossingenbe-
stand moet overigens ook het effect van oplossingen op dit
type gevaren en risico's worden vermeld. Voorkomen moet
immers worden dat een oplossing nieuwe gevaren intro-
duceert. De standaard gevaarclassificatie wordt dus als
menukeuze aan de gebruiker aangeboden.
Bijvoorbeeld: de bron van het chemische gevaar ofrisico is
hier gedefinieerd als de chemische stof of meer in het
algemeen als de materiaalstroom. Deze deflnitie van bron
is beperkt en refereert aan'bron van gevaar'of,bron van
emissie'. Een dergelijke definitie is veel smaller dan in de
arbeidshygiëne gebruikelijk is. Daar wordt niet gewerkt
met'bron van emissie', maar met'bron van blootstelling,,
waarbij ook omgevingsfactoren en werkmethoden worden
betrokken (Buringh et al., 1992). Bij het oplossingenbe-
stand is hier uit pragmatische overwegingen niet voor
gekozen, omdat omgevingsfactoren en werkmethoden zich
moeilijk laten classifi ceren.

Møatregel of oplossing
Deze classificatie als ingang is relevant als naar verbete-
ring van bestaande oplossingen wordt gezocht. De
classificatie gaat uit van de route van het gevaar naar de
potentiële slachtoffers en maakt gebruik van de indeling:
emissie, transmissie en immissie. Deze indeling is gerela-
teerd aan de hiêrarchie van maatregelen: als eerste elimi-
natie/reductie aan de bron, dan beperking van blootstel-
ling en vervolgens persoonlijke beschermingsmiddelen.
Deze hiërarchie is de laatste veertigjaar frequent in de
literatuur benoemd en heeft de status van een vuistregel
(Barnett & Brickman, 1986).

Proces of installatie
Dit is het moeilijkste deel van het oplossingenbestand.
Een procesclassificatie is de sleutel tot de overdraagbaar-
heid van oplossingen over de grenzen van de bedrijfstak
heen.
Bijvoorbeeld: oplossingen die in industriële bakkerijen
zijn gevonden voor stofemissie bij het toevoegen van meel
aan het productieproces kunnen zeer relevant zijn voor
vergelijkbare problematiek in de mengafdelingen van rub-
berverwerkendeindustrieën.Devraagisdanhoeeen>
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gebruiker van het bestand uit rubberverwerkende indu-
strieën naar bakkerijen wordt geleid. Hiervoor wordt een
classificatie uit de ontwerpleer gebruikt, die de materiaal-
stroom in een productieproces als uitgangspunt heeft. Elk
productieproces kan worden opgesplitst in een aantal
stappen die bij ieder proces terugkomen, ongeacht het
soort product dat wordt gefabriceerd. Deze stappen zijn
gebaseerd op dezelfde technieken en dezelfde wetenschap-
pelijke principes. Zlj zljn bekend onder de naam 'unit ope-
rations' (Eekels, 1987).
De classiflcatie die voor de oplossingenbank wordt
gebruikt is een nadere uitwerking van de unit operations
(Swuste et al., 1993) (figuur 2).

Figuur 2. Classificatie oplossingenbank

productie ñrnctie
productie principe
proclucf,ie volrr

unit operation
energiebron, bediening
gedetailleerd ontwerp, maatregelen

Binnen een productiefunctie, bijvoorbeeid het afwegen
van chemicaliën, kunnen de gevaren en risico's per princi-
pe worden onderscheiden en als zodanig verschillen.
Handmatig scheppen van grondstoffen en chemicalièn,
zoals dat in veel mengafdelingen van de rubberverwer-
kende industrie gebeurt, leidt tot andere risico's dan stor-
ten, waarbij de zwaartekracht een rol speelt. Storten kan
ook afstandbestuurd plaatsvinden. In dit voorbeeld is
zowel het principe gewijzigd (scheppen versus storten) als
de energiebron (menskracht versus zwaartekracht) als de
bediening (handmatig versus afstandbestuurd). Hier zijn
dus variaties in productieprincipe uit het oogpunt van
arbeidsomstandigheden onderdeel van een oplossing.
Voor de oplossingenbank zijn de productiefuncties in de pro-
cesindustrie onderverdeeld in drie groepen. Per productie-
functie zijn infiguur 3 de productieprincipes aangegeven.
Deze figuurgeeft een algemeenbeeldvan de classificatie van
het proces. Voor het oplossingenbestand is deze classificatie
naderin detailuitgewerkt (Swuste et al., 1993).

Figuur 3. Productie functies en product¡e principes

processing operations
x shaping: changing of shape and./or state with no vol-

ume change
* separating: changing of shape or composition with

reduction in volu-me or division ito several parts
* combining: uniting or coalescing into body or one sub-

stance with increase of mass
+ su¡face treatment: influencing the micro-geometric

shape and quality ofthe surface layer

hanrìling of materialg
* transport: continuous and discontinuous transporf,
x feeding/empfying: the interface between transport and

processing and produces
* loadingandunloading, storage and packaging: subdi-

vided according to the physical form ofthe product
* storage, packaging

supporting operations
* repair, maintenance
* cleaning

De gepresenteerde classificaties van gevaat, oplossing en
proces zijn een onderdeel van het navigatiesysteem van
de oplossingenbank. Hiermee zijn oplossingen uit andere
bedrijfstakken te ontsluiten, die danwel gebaseerd zijn op
gewijzigde productietechnieken, danwel de emissie of
transmissieroute beïnvloeden. Het oplossingenbestand
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heeft als doel gebruikers te stimuleren maatregelen te
nemen die zoveel mogelijk ingrijpen op de bron van het
gevaaî. De navigatie is zodanig ontwikkeld dat bronmaat-
regelen het eerst worden gepresenteerd en pas daarna de
oplossingen die op de transmissie ingrijpen. Een prototy-
pe van het oplossingenbestand is reeds ontwikkeld (Hale
et al., 1994). Dit bestand is uitgewerkt voor chemische
gevaren. In de nabije toekomst zullen ook andere gevaren
aan het bestand worden toegevoegd.
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