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Inleiding: De cijfers liegen er niet om; jaarlijks overlijden ruim vierduizend mensen aan 

de gevolgen van beroepsziekten. Dit is onnodig want met de juiste inzichten en 

maatregelen is veel leed te voorkomen. RPS heeft een interactief spel ontwikkeld om 

binnen het bedrijf (vermoede) van beroepsziekten bespreekbaar te maken. Dit spel is 

gebaseerd op het door RIVM ontwikkelde storybuildermodel wat is toegepast om 

verschillende beroepsziektes te analyse welke onderliggende oorzaken geleid hebben tot 

deze beroepsziekte. Het spel leent zich bij uitstek om op een prettige manier de dialoog 

aan te gaan over beroepsziekte met de stakeholders binnen het bedrijf. Dit spel is 

geïntroduceerd bij een netwerkbijeenkomst van het RIVM ‘Beroepsziekten: en ze werkten 

nog gezond en gelukkig?!’.  

Methoden en technieken: Fase 1: In deze fase wordt met team spelers een ‘foto’ 

gemaakt van de beroepsziekte die gespeeld gaat worden, in dit geval OPS. Fase 2: In 

deze fase wordt door de spelers inzichtelijk gemaakt welke basis oorzaken mogelijk 

geleid hebben tot het oplopen van de beroepsziekten. In verschillende stappen wordt 

inzichtelijk gemaakt welke onderliggende oorzaken ten grondslag liggen aan de 

opgelopen beroepsziekten. Fase 3: In deze fase wordt middels het waarderen van de 

geïnventariseerde onderliggende oorzaken inzicht verkregen welken van deze aspecten 

juist aandacht verdienen om in de toekomst dergelijke beroepsziekten te voorkomen. 

Fase 4: In deze fase wordt door de spelers concreet gemaakt welke acties genomen 

dienen te worden bij de geïnventariseerde onderliggende oorzaken om de kans op de 

beroepsziekte te verkleinen. (Afhankelijk van tijdsduur workshop)  

Resultaten: Resultaat van deze workshop geeft de arbeidshygiensit handvatten om het 

gesprek aan te gaan bij de klant waar (vermoede) van een beroepsziekte speelt. Tevens 

geeft dit spel inzicht in welke richtingen oplossingen voor het voorkomen van 

beroepsziekte gevonden kunnen worden en door juist onderliggende oorzaken te 

benomen en hier concrete acties op te zetten het effect op het voorkomen van 

beroepsziektes vergroot wordt. Daarnaast helpt dit spel dat het voorkomen van 

beroepsziektes vraagt om een integrale aanpak waarbij alle preventisten zouden moeten 

willen samenwerken. Hierin kan de Arbeidshygiensit een voortrekkersrol nemen.  

Conclusie: Enkele quotes over het spel tijdens de bijenkomst RIVM "Ik vond het een erg 

leuk spel om te doen. De reacties waren zeer positief. En het spel maakte veel discussies 

los. Ik kan me goed voorstellen dat het ook goed gespeeld kan worden in bedrijven. 

Zeker daar waar meerdere partijen betrokken zijn bij de blootstelling (KAM, werknemer, 

leidinggevenden, R&D, TD)' Tamara Onos.  


