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Presentatie

• Wat vooraf ging

• Storybuilder

• Storybuilder en beroepsziekten

• Ongevalsanalyse en blootstelling

• De conclusies in een notendop

• En nu?
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Storybuilder



Falende barrières

• Taken: Op welke manier faalde de barrière?
– Verschaffen
– Gebruiken
– Onderhouden
– Toezicht

• Mangementfactoren: Waarom faalde de barrière?
– Plannen en procedures
– Beschikbaarheid van personeel
– Competentie
– Communicatie/samenwerking
– Motivatie/alertheid
– Conflictoplossing
– Ergonomie
– Materieel



RIVM onderzoek 
van Guldener, 2017



Storybuilder in blootstellingssituaties



Blootstellingsbeoordeling

Onderzoek:
• Welke stof (Aard)
• Meten of schatten (Mate en duur)
• Vergelijken met grenswaarde (Beoordelen)
• Maatregelen adviseren a.d.h.v. AH-strategie (STOP)

Output: rapport (meestal)



Wat willen we weten?



Aanpak

• Oefenen met OPS-dossiers

• Verzamelen rapporten 

• Blootstellingssituaties boven grenswaarde
– NKAL (4 casussen)

– iSZW (4 casussen)

– AH (4 casussen)

• Extra informatie inwinnen (dossiers/gesprek)

• Invoeren gegevens

• Doorspreken invoer met RIVM en scriptiegroep

• ‘Trendanalyse’



Blootstellingsbeoordelingen

• Afvallers: Onvoldoende contextuele informatie

• Falende barrières komen meestal terug in 
adviezen

• Achterliggende factoren niet of nauwelijks



Storybuilder aanpassen en benutten

• Bruikbaar voor blootstellingssituaties

• Vergt oefening

• Kleine wijzigingen en optimalisatie mogelijk

– Omschrijving blootstelling gericht op acuut

– Medische gegevens wat ruim

– Barrières splitsen, andere volgorde



Meerwaarde

• Individuele rapporten

– Blik verbreedt door toepassen analysemethode

– Niet noodzakelijkerwijs Storybuilder

• Trendanalyses

– Mogelijk



En nu (adviseurs)?

Uitbreiden blootstellingsbeoordelingen
• Huidige werkwijze: wat is de situatie en hoe 

verbeteren we die
• Aanvullend: hoe is die situatie ontstaan
• Methode niet belangrijk

Actie-houders
• Bestuur NVvA (richtlijn)
• Individuele arbeidshygiënist
• Arboprofessional bij een bedrijf



En nu (overheid)?

Storybuilder als database

• Enkele aanpassingen

• Vullen met onderzoeken iSZW

• Trendanalyses



Vragen


