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Rol van interventiestudies 

“Evidence based” arbeidshygiëne 

Kennis over gemiddelde effectiviteit is onvoldoende 

 

Er is maar beperkt, goed onderbouwde informatie over duurzaam 

effectieve beheersmaatregelen vrij beschikbaar 

→ beschikbaar maken wat aanwezig is (ECEL, P&G ZonMw) 

 

Informatie is nodig om inzicht te krijgen in echt duurzaam effectieve 

beheersmaatregelen 

 

Interventiestudies spelen hierin een onmisbare rol!!!! 

28 maart 2012 

Tim Meijster 

De rol van interventiestudies  

5 



Rol van Interventiestudies 

Definitie: tussenkomst om negatieve gezondheidseffecten te 

voorkomen of om de gezondheid te verbeteren 

 

Klassieke design “Randomized Controlled Trial”  

 Vaak erg lastig te implementeren voor AH interventies 

 → keynote Hans Kromhout morgen  

 

Drie interventie niveaus: primair, secundair, tertiair 

 

Primaire preventie: voorkomen of reduceren van blootstelling op de 

werkplek 
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Wat gebeurt op gebied van interventiestudies 

In 2011 bijna 20.000 wetenschappelijke artikelen interventie studies? 

Ongeveer 200 studies werk gerelateerd; 

Voornamelijk fysieke belasting en stress 

Handjevol over stoffen 
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Wat gebeurt er op gebied van interventiestudies 
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Supermarkt bakkerijen in Zuid Afrika (20 bedrijven, 400 werknemers) 

Randomisatie op bedrijfsniveau (3 groepen, 3 interventies) 

Overall effect van >50% blootstellingsreductie 

 

Opvallende eerste resultaten: 

Ook controle groep had 40% reductie!! 

2 managers interventie groep → controle groep 

Technologische interventie → gebruik (slechts) 50% 

Stofzuigers → helemaal niet gebruikt (wel aangeschaft) 

 

 



Hoe zit het met interventies in Nederland? 

Afgelopen decennia aantal programma’s met aandacht voor stoffen 

SOMS 

VASt 

REACH 

69 Arboconvenanten (20 aandacht voor stoffen) 

150 Arbocatalogi (81 aandacht voor stoffen) 

 

In 2011 evaluatie uitgevoerd van de huidige stoffenproblematiek op 

de werkplek. Hier is ook specifiek gekeken wat er te achterhalen is 

over het (gemeten) effect van deze programma’s. 
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Arbeidsomstandigheden programma’s: resultaten 

Resultaten waren zeer wisselen per sector en aandachtsgebied 

Over het algemeen duidelijke toename kennis van risico’s 

Allerlei instrumenten ontwikkeld voor kennisdeling en ondersteuning 

Veel van de informatie is uiteindelijk gebruikt voor arbocatalogi  

 

Evaluaties laten zien dat meer bedrijven maatregelen nemen  

 Maar: 

Persoonlijke beschermingsmiddelen spelen belangrijke rol 

Er is vaak weinig bekend over de daadwerkelijke effectiviteit 

Beperkt “maatwerk” 
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Arbeidsomstandigheden programma’s: resultaten 

Programma’s bieden maar beperkt inzicht in daadwerkelijke 

effectiviteit van beheersmaatregelen 

Weinig blootstellingmetingen 

Beperkt inzicht in succes- en faalfactoren 

Nauwelijks gekeken naar impact op gezondheidseffecten 

 

Weinig aanknopingspunten voor toekomstige beheersprogramma’s 

 

Evaluatiestudie stoffenproblematiek laat zien dat er nog steeds veel 

(potentiele) problemen zijn 

Veel is ook nog onbekend 
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Uitkomst evaluatie stoffenproblematiek 2011 

103 (sub)sectoren geëvalueerd: 50% geclassificeerd als hoog risico 

van stoffen en 18% midden-hoog  

Veel voorkomende stoffenblootstelling 

 

 

 

 

 

 

 

Nauwelijks met metingen onderbouwde verbetering in 

stoffenproblematiek tov pre-VASt evaluatie 2003 
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Blootstelling Voornaamste (sub)sectoren 

Dieselrook 
Bouw, wegenbouw, havens, vliegvelden, garages, huisvuilsector, 
vrachtwagenproductie, wegtransport, carrosseriebouw, landbouw, 
op- en overslag (veilingen). 

Organisch stof 
Landbouw (akkerbouw, veeteelt, tuinbouw), diervoeder, 
meelmaalderijen, bakkers. 

Lasrook 
Metaal, scheepsbouw, bouw, carrosseriebouw, autoproductie, 
installatiebranche. 

Kwarts 
Bouw, wegenbouw, betonmortelindustrie, 
betonproductenindustrie, landbouw. 

Nat werk Gezondheidszorg, schoonmaaksector, horeca, voedingsindustrie 

Houtstof 
Bouw, houthandel, meubelindustrie, timmerfabrieken, 
parketleggers, jachtbouw. 

Oplosmiddelen 
Bouw (deels), huisschilders, meubelindustrie, scheeps- en 
jachtbouw, carrosseriebouw, autoproductie, grafische industrie, 
garages, autoschadeherstel. 

 



Samenvattend 

In verschillende vakgebieden hebben interventiestudies sterk 

bijgedragen aan de kennisbasis 

Medisch, farmacie, werk gerelateerde fysieke klachten  

Voor arbeidshygiëne geldt dat (nog) maar zeer beperkt 

Zeker noodzaak voor:  

beter inzicht in effectiviteit van beheersmaatregelen 

begrijpen hoe we tot succesvollere implementatie kunnen komen 

Leren wat de (on)mogelijkheden zijn van interventiestudies voor ons 

vakgebied 
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ZonMw programma: Participatie en Gezondheid 

Participatie en Gezondheid:  

onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van veelbelovende 

maatregelen en interventies 

onderzoek naar de toepassing van die maatregelen in de praktijk 

(implementatie) 

27 projecten (21 interventiestudies, 6 implementatiewerkplaatsen) 

Grote nadruk op het ontwikkelen van kennis met de praktijk en het 

evalueren van het implementatieproces  

Nauwe samenwerking tussen onderzoekers en bedrijven (of andere 

arbeidsorganisaties) 

Resultaten openbaar beschikbaar voor breed gebruik 

http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/participatie-en-gezondheid/algemeen/ 

28 maart 2012 

Tim Meijster 

De rol van interventiestudies  

15 



Model voor interventiestudies 
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2 studies gericht op stoffen: bouw, autoschadeherstel 

Participatieve interventieprojecten (met bedrijven) 

Veel aandacht voor implementatieproces 

Evaluatie en borging zijn uiteindelijk van groot belang 

Interactie met breed scala aan stakeholders 

Kennis ontwikkelen, delen en verspreiden (b.v. ECEL en P&G)  

Brede focus beheersstrategieën (techniek, mens en organisatie) 

Wetenschappelijk onderbouwing koppeling 

blootstellingdeterminanten aan o.a. gedragscomponenten 

We hebben betrouwbare meetmethoden nodig!! 
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Conceptueel raamwerk: interactie veel 
factoren 
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Conceptueel raamwerk: kennis ontwikkelen 

Bijvoorbeeld rol van gedrag: 

Beheersmaatregelen  

wel of niet gebruik 

optimaal / correct gebruik 

onderhoud, reparatie  

Werkwijzen / methode 

handmatige werk 

keuzemogelijkheid materialen 

schoonmaak activiteiten 

Hygiëne 

handen wassen, kleding wassen, gebruik PPE 
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Heel weinig bekend over gedragsfactoren in relatie tot stoffen blootstelling 

‘Evidence’ nodig om relatie tussen gedragsfactoren, gedrag en blootstelling 

inzichtelijk te maken 

Onderzoek nodig om juiste gedragsmodellen en methoden te vinden om 

gedrag te veranderen / beïnvloeden op korte en langtermijn  

Gedrag kan worden gemeten (en ook relatie tot blootstelling) maar aantonen 

causaliteit blijft lastig 

Rekening houden met complexiteit van individuele en werkplekfactoren 

 

Duurzame implementatie en verankering van gedragsverandering in de 

organisatie 
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Gestructureerde methode: Intervention mapping  

 

Gestructureerde methode voor ontwikkeling van interventies 

Gebruiker staat centraal 

Creëren van breed draagvlak voor interventie 

Langdurig(er) effect van interventie 

 

Gebaseerd op 6 stappen 
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Step 3. Intervention methods and strategy 
- Review program ideas with interested participants 
- Identify intervention method(s) and strategy 
- Ensure that strategies match change objectives 

Step 2. Determine program objectives 
- Determine problems and causal factors 
- Specify performance objectives 
- Specify target determinants of risk group 

Step 5. Adoption and Implementation plan 
- Specify adoptions, implementation, and sustainability 

performance objectives 
- Determine on possible actions to improve program use 

Step 6. Evaluation Plan 
- Describe program outcomes and effect measures 
- Select evaluation methods and strategies 
- Develop indicators and measures 
- Specify evaluation designs 

Implementation 

Evaluation 

Step 4. Develop the program 
- Determine scope and sequence of program elements 
- Consult with intended participants and implementers 
- Develop program materials 
- Develop design documents and protocols 
- Pretest program materials with target groups 
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Step 1. Needs assessment 
- Problem analysis 
- Asses baseline health, quality of life, behavior, etc. 
- Establish program outcomes 

28 maart 2012 



Step 3. Intervention methods and strategy 
- Review program ideas with interested participants 
- Identify intervention method(s) and strategy 
- Ensure that strategies match change objectives 

Step 1. Needs assessment 
- Problem analysis 
- Asses baseline health, quality of life, behavior, etc. 
- Establish program outcomes 

Step 5. Adoption and Implementation plan 
- Specify adoptions, implementation, and sustainability 

performance objectives 
- Determine on possible actions to improve program use 

Step 6. Evaluation Plan 
- Describe program outcomes and effect measures 
- Select evaluation methods and strategies 
- Develop indicators and measures 
- Specify evaluation designs 

Implementation 

Evaluation 

Step 4. Develop the program 
- Determine scope and sequence of program elements 
- Consult with intended participants and implementers 
- Develop program materials 
- Develop design documents and protocols 
- Pretest program materials with target groups 

Tim Meijster 

De rol van interventiestudies  

23 

Step 2. Determine program objectives 
- Determine problems and causal factors 
- Specify performance objectives 
- Specify target determinants of risk group 
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Van exposure naar ziektelast naar kosten-baten 
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Van exposure naar ziektelast naar kosten-baten 

Interventie studies geven inzicht in de effectiviteit van 

beheersstrategieën op blootstelling 

Vertaling naar ziekte en kosten-baten maakt (on)mogelijkheden van 

interventies en belangen van verschillende stakeholders zichtbaar 

Ziekten met vaak lange tijd tussen implementatie van interventie en 

daadwerkelijke effect op ziektelast  

Modellen bieden mogelijkheid voor (prospectieve) scenario analyse 

onderbouwing nieuwe interventies 

inzicht krijgen in onzekerheden 
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Health Impact Assessment: verandering van 
ziektelast 

Populatie model voor (respirabele) ziekten; Dit model simuleert de 

ontwikkeling van ziekte gerelateerd aan de blootstelling in een 

populatie werknemers over tijd. 

 

Dit model is opgebouwd uit: 

1.Blootstellings model dat variatie in blootstelling tussen werkers 

karakteriseert 

2.Populatie model dat de instroom en uitstroom van werkers beschrijft 

3.Een (multi-stage) ziektemodel gebaseerd op epidemiologische data 

 

Warren et al. 2009, OEM 66: 810-817 
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Case: interventie in de bakkerijsector 
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In NL verschillende convenanten tussen 2000-2007 

 

Case: convenant Nederlandse meelverwerkende industrieën 

12,000 werknemers blootgesteld aan meelstof 

Geen daling in blootstelling tussen 1994-2004 

Meelstof is een belangrijke oorzaak van beroepsastma 

Evaluatie convenant alleen voorzien rond blootstelling 

 

Interventie was gericht op vergroten van het bewustzijn rond risico’s en 

informatie geven over beheersmaatregelen 

Gezondheidsbewaking 
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De impact op ziektelast: evaluatie interventies 

Voorspelling ziektelast voor verschillende interventies over een 

periode van 20 jaar. 

Interventies: o.a. arboconvenant, gezondheidsbewaking met 

individuele interventie 

Impact op ziektelast 2000-2020 

Effect Convenant: 

2100 gewonnen ziektejaren (astma) 

90 arbeidsongeschikten (420 jaren) 

Effect GBS scenario: 

5300 gewonnen ziektejaren (astma) 

220 arbeidsongeschikten (1100 jaren) 

Meijster et al 2011, OEM 68;176-182 
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Van ziektelast naar kosten-baten 

Veel initiërend werk vanuit de WHO/ILO 

Methoden vaak niet geschikt voor specifieke evaluaties 

 

Vooral aantal goede voorbeelden musculoskeletaal aandoeningen 

 

Voor stoffen en ziekten met lange latentie tijden nieuwe aanpak 

ontwikkeld 
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Kosten-baten analyse: methode 

Kwantitatief model dat de uitkomst in geld uit drukt 

 

 

 

 

Mogelijkheid tot verdeling van kosten/baten over stakeholders 

Werkgever 

Werknemer 

“Maatschappij” 

Rekenmethode moet eenvoudig en flexibel zijn (Excel) 

 

Sessie D vandaag: Een interventiestudie: hoe pak ik dat aan? 
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Van ziektelast naar kosten-baten 

 

 

 

 

 

 

Studie laat zien dat: 

Convenant interventie kosten effectief was voor alle stakeholders 

Andere interventieopties mogelijk veel kosten-effectiever zijn 

Kosten en baten zeer scheef zijn verdeeld over stakeholders 
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Case – Resultaat kosten-baten analyse 
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• Arboconvenant is kosteneffectief voor alle stakeholders 

• Kosten GBS met individuele interventie onbekend 

• Baten zijn wel bekend dus kan berekenen wat het mag 

kosten! 
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Gezondheid bewakingssysteem met 

individuele interventies  

Gemeenschap Werkgevers Werknemers Totaal 

Interventie kosten Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 

Voorkomen medische kosten € 3,300 - € 2,000 € 5,300 

Voorkomen verlies van inkomen - - €4,600 €4,600 

Voorkomen kosten arbeidsongeschiktheid € 15,300 € 11,300 - €26,600 

Voorkomen verzuimkosten - € 8,300 - € 8,300 

Totale netto baten € 18,600 € 19,600 € 6,600 € 44,800 

Voorlichtingscampagne Gemeenschap Werkgevers Werknemers Totaal 

Interventie kosten -€ 1,300  -€ 2,100  -  -€ 3,400  

Voorkomen medische kosten € 1,400  -  € 850  € 2,250  

Voorkomen verlies van inkomen - - € 1,700 €1,700 

Voorkomen kosten arbeidsongeschiktheid € 6,100 €4,400 - €10,500 

Voorkomen verzuim -  € 5,800  -  € 5,800  

Totale netto baten € 6,200  € 8,100  € 2,550  € 16,850  

Bedragen *1000 euro 

Details, Sessie D: Een interventiestudie: hoe pak ik dat aan? 



HIA en KBA 

Kosten-baten analyse geeft inzicht in kosten-effectiviteit van preventie 

Biedt de mogelijkheid om verschillende interventies te vergelijken 

Geeft inzicht in verdeling van kosten en baten tussen verschillende 

stakeholders: wie profiteert en wie betaalt! 

Sommige kosten elementen zijn moeilijk in geld uit te drukken 

Kwaliteit van leven 

Vertaling naar individueel bedrijf is lastig 

Modellen beschikbaar maken voor professionals 

(On)zekerheden van resultaten inzichtelijk maken 

 

28 maart 2012 

Tim Meijster 

De rol van interventiestudies  

37 



Concluderend 

Interventies in de arbeidshygiënische praktijk: 

 Van belang maar nog wel in de kinderschoenen 

Er lopen verschillende initiatieven om kennis te ontwikkelen 

effectiviteit van beheersmaatregelen 

effectieve en duurzame implementatie van beheersmaatregelen 

De beroepsgroep moet aangesloten blijven/worden bij deze 

initiatieven  

samen meer doen aan het creëren en ontsluiten van de evidence 

base voor de arbeidshygiëne 

Hoe motiveren we het bedrijfsleven om hierin te investeren? 

rol voor kosten-baten analyse! 
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Interventiestudies en de arbeidshygiënist 

Contact met het veld, waar zit noodzaak en kansen voor 

interventiestudies 

 

Participeer in de interventiestudies 

veel ervaring en kennis om in te brengen 

gebruikers van de informatie die vrij komt 

 

Beroepsgroep kan vinger aan de pols houden 

Hoe duurzaam zijn de oplossingen daadwerkelijk (monitoren) 
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Vragen? 


