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REDACTIONEEL

Zo vlak voor de zomer bieden wij u weer een Nieuwsbrief vol met discutabele zaken en wetens
waardigheden. Dit keer geen thematisch maar een gevarieerd aanbod, dat daarom niet minder
interessant hoeft te zijn.
Allereerst een artikel van Evelyn Tjoe Nij dat onbedoeld niet was opgenomen in het themanummer over
Arbo in de Bouw (2014-4) en verderop een niet alledaags onderwerp: de relatie tussen voetproblemen
en (veiligheids)schoeisel.
In vervolg op het NVvA-symposium van afgelopen maart, geven we daarvan natuurlijk nog een
impressie, maar ook een artikel over beroepsziekten in Nederland. Dirk Paardekooper behandelde dit
onderwerp tijdens het symposium in de “Ignite-sessie” en was zo vriendelijk om daar een artikel van te
maken dat wij u graag aanbieden.
Verder aandacht voor de nieuwe A&O-opleiding die PHOV aanbiedt voor arbeidshygiënisten en
veiligheidskundigen met daarbij een kritische beschouwing en een weerwoord daarop.
En met de vakantie in zicht, ook extra aandacht voor buitenlandse activiteiten van verschillende
arbeidshygiënisten, zodat u met de keus van uw bestemming daar nog rekening mee kunt houden.
Wij wensen u mooi weer en veel leesplezier!
Namens de redactie, Jodokus Diemel
Wilt u reageren, mail dan aan: nvva@arbeidshygiene.nl
of rechtstreeks aan jodokus.diemel@gmail.com
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BERICHT VAN HET BESTUUR

Het bestuur hoopt van harte dat preventie een promi
nentere plaats krijgt in de arbowetgeving. In reactie op
het SER-advies ‘Brede zorg voor werkenden – Een
visie op de toekomst van arbeidsgerelateerde zorg’
en het standpunt van Minister Asscher daarover, heb
ben de NVvA, de NVVK en de BA&O gezamenlijk een
brief gestuurd aan de minister. De brief van M
 inister
Asscher aan de Tweede kamer, de voorgestelde

wijzigingen in de Arbowet en de reactie namens de
beroepsverenigingen vind je op de NVvA website.
Brief aan minister Asscher
In reactie op het SER-advies ‘Brede zorg voor werken
den’ heeft Minister Asscher in een brief aan Tweede
Kamer aangegeven wat het kabinet belangrijk vindt om
de arbeidsgerelateerde zorg op een hoger plan te bren
gen. Hiervoor heeft hij tevens een aantal wijzigingen in
de Arbowetgeving voorgesteld. Naar de mening van de
NVvA en haar zusterverenigingen (NVVK) en BA&O)
is preventie in de kabinetsplannen sterk onderbelicht.
In een gezamenlijke brief aan de minister doen de ver
enigingen een aantal concrete suggesties om preventie
structureel meer aandacht te geven. Een aantal acties
zijn daarvoor essentieel, zoals het vastleggen van de
stand van wetenschap op belangrijke arbo-onderwer
pen, het verhogen van de kwaliteit van arbocatalogi,
versterking van het RI&E-instrument en het vastleggen
in wetgeving dat werknemers niet alleen recht op toe
gang hebben tot een bedrijfsarts maar ook tot preven
tiedeskundigen zoals een arbeidshygiënist, een veilig
heidskundige of een arbeid- en organisatiedeskundige.
IOHA conferentie in London groot succes
Van 25 tot 30 april jongstleden vond de 10e IOHA
International Scientific Conference plaats in L onden.
Een korte indruk hiervan en een verslag van de ver
gadering van IOHA zelf, die tijdens de conferentie werd
gehouden, zijn verderop te vinden op de buitenland
pagina’s van deze Nieuwsbrief.

meer ondersteunend werkt voor de ledenadministratie
(zodat leden zelf mutaties kunnen doorvoeren) en voor
de bijeenkomsten van regio- en bedrijfscontactgroepen
(denk aan inschrijving, lijst van deelnemers, etcetera).
De bedoeling is dat de nieuwe website begin augustus
live gaat.
Redactieleden gezocht voor de NVvA nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief wordt door de leden heel erg ge
waardeerd. Uit de laatste ledenenquête is gebleken
dat meer dan 65% van de leden de nieuwsbrief altijd
leest. Ook de vormgeving wordt gewaardeerd: 88%
vindt deze voldoende of goed. Meer dan één op de drie
leden beoordeelt de nieuwsbrief met een 8 of meer.
Ongeveer één op de twee leden geeft de nieuwsbrief
een 7.
Waarom deze loftuitingen? Een tweetal leden van de
(inmiddels slechts vierkoppige) redactie van de NVvANieuwsbrief zal aan het eind van dit jaar stoppen met
hun redactiewerk. Het is dus echt noodzakelijk dat er
versterking komt. Ben je enthousiast hiervoor, vind je
het leuk om met een team een nieuwsbrief te maken,
heb je ideeën voor thema’s of voor vernieuwing?
Meld je dan aan bij de redactie! Je kunt er vanuit gaan
dat je werk door je collega’s goed wordt gelezen en
heel erg wordt gewaardeerd.
Heb je zelf ideeën of suggesties om de NVvA en
daarmee de arbeidshygiëne in Nederland en daarbuiten
nog verder te ontwikkelen en te bevorderen? Dan nodig
ik je nadrukkelijk uit om die met ons te delen. Je kunt
ons tegenkomen op NVvA-bijeenkomsten en uiteraard
op het jaarlijkse symposium. Een onderwerp inbrengen
en toelichten tijdens één van de bestuursvergaderingen
is eveneens mogelijk. Een e-mail bericht sturen naar:
nvva@arbeidshygiene.nl kan natuurlijk ook.
Namens het bestuur van de NVvA,
Joost van Rooij, voorzitter

Vernieuwing van de NVvA-website
Inmiddels zijn de werkzaamheden voor vernieuwing
van de NVvA-website in gang gezet. Aanleiding om
de website op de schop te nemen was een verzoek
van de symposiumcommissie om het indienen en ver
werken van abstracts te vergemakkelijken. Daarnaast
was de website nog niet ‘responsive’, ofwel niet goed
toegankelijk via mobiele apparaten zoals smartpho
nes, ipads enz. die werken met afwijkende schermfor
maten. Verder waren er vanuit de leden klachten geuit
over de vindbaarheid van informatie en de gebruiks
vriendelijkheid. Als bestuur willen we dat de website
4
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Kwartsstof in de bouw:
nu moeten we doorpakken!
Kwarts is een van nature aanwezige stof in zand en natuursteensoorten; zand is een belangrijke
grondstof bij de productie van steenachtige bouwmaterialen zoals beton, baksteen en cement.
Anno 2014 worden er in Nederland nog steeds nieuwe gevallen van longaandoeningen door
kwartsstof gediagnosticeerd. En op de werkvloer worden grenswaarden van kwartsstof ook nog
veelvuldig overschreden. Wel zien we een grotere bewustwording op de werkvloer. Maar wat
moet en wat kan er nog meer gebeuren? Wat is er al gedaan en wat heeft dat opgeleverd?
Blootstelling aan kwartsstof
Kwarts is een bestanddeel van steenachtige
bouwmaterialen zoals beton, baksteen en
cement. Blootstelling aan kwartsstof vindt dus
plaats via blootstelling aan steen- en cement
stof door het bewerken van steenachtige
bouwmaterialen (slopen, frezen, boren etc).
Bij het frezen en zagen zonder beheersmaat
regelen kan een overschrijding tot 200 keer de
grenswaarde (0.075 mg/m3) voorkomen en bij
boren tot 33 keer de grenswaarde. Ook in de
meest recent beschreven blootstellingsstudie
onder werknemers in de bouw die potentieel
aan hoge concentraties kwartsstof zijn bloot
gesteld bleek dat 62% van de 116 persoonlijke
metingen boven de grenswaarde voor kwarts
lagen (Van Deurssen et al, 2014).
Door langdurige inademing van zeer kleine
kwartsdeeltjes kan silicose (stoflongen) ont
staan. Maar ook het risico op het ontwikkelen
van andere longaandoeningen, zoals chronische
luchtwegvernauwing (COPD) en longkanker is
verhoogd (Steenland et al, 2005). Kenmerkend
voor stoflongen zijn chronisch hoesten en
extreme kortademigheid. Deze kortademigheid
is er in het begin alleen tijdens inspanning, maar
later ook in rust. Stoflongen zijn niet te genezen,
dus het voorkomen van blootstelling (primaire
preventie) en van het verder verergeren van de
gevolgen van kwartsstofblootstelling (secundaire
preventie), zijn de enige mogelijkheden om
te voorkomen dat werknemers in de bouw
ernstig ziek worden, arbeidsongeschikt raken
en uiteindelijk een verhoogde kans hebben
vroegtijdig te overlijden.
In 1993 is al beschreven dat de blootstelling aan
kwartsstof voor veel werknemers in de bouw
nijverheid veel te hoog was (Van Amelsvoort
en Tjoe Nij, 1993). Door het IARC werd
kwartsstof in 1997 op de lijst met bewezen
kankerverwekkende stoffen geplaatst. In 1998 is
voor het eerst grootschalig onderzoek gedaan
naar het voorkomen van effecten van bloot
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stelling aan kwartsstof in de bouwnijverheid
(Tjoe Nij, 2003). Ook zijn in het kader van dat
onderzoek in 1998 metingen gedaan naar
kwartsstofblootstelling. De gemiddelde concen
tratie respirabel kwartsstof was 0,40 mg/m3,
oplopend tot 4,7 mg/m3 (Tjoe Nij et al, 2004).
Deze waarden lagen ver boven de huidige
grenswaarde, maar ook al ver boven de toen
geldende grenswaarde voor kwartsstof. De
oude grenswaarde was twee keer hoger dan de
huidige. Stofvrij werken is in de bouw eigenlijk
al verplicht vanaf 2001, want sinds dat jaar is
de wettelijke grenswaarde van 0,075 mg/m3
ook van toepassing op de bouwnijverheid. Wat
wordt er nu gedaan aan beheersing van de
stofproblematiek in de bouwnijverheid?
Primaire preventie
De afgelopen 10 jaar is er veel geïnvesteerd
in het ontwikkelen van goede afzuigsystemen
en stofvrije apparatuur voor de bouwnijverheid.
Daarnaast heeft Arbouw een veelheid aan tools
en producten ontwikkeld gericht op kennis
overdracht over stofbeheersing en persoonlijke
beschermingsmiddelen voor werknemers en
werkgevers in de bouwnijverheid. Bijvoorbeeld
de Toolbox Kwartsstof en een checklist om
na te gaan of de stofzuiger aan elementaire
kwaliteitseisen voldoet (in de brochure stofbe
heersing in de sector afbouw en onderhoud).

Sorry
Dit artikel is door een misverstand in de
communicatie niet opgenomen in
Nieuwsbrief 14-4 over Arbo in de Bouw.
Met excuses aan Evelyn en Ton en
aan de lezers
bieden we dit artikel graag alsnog aan.
De redactie.
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Volgens een recent rapport van Arbouw (Onos
et al, 2014) zegt 95,8% van de werkgevers
en 88,4% van de werknemers de risico’s over
kwartsstof te kennen. Maar of dat echt zo is,
is niet helemaal zeker, want 30,7% van de
werkgevers en 19,5% van de werknemers
noemt ten onrechte allergie als een mogelijk
gezondheidseffect.
Aan de implementatie van stofvrij werken in de
bouw bleken heel wat haken en ogen te zitten.
Er waren wel technieken in de bouw om stof te
voorkomen, maar die werkten niet altijd even
goed en ze werden ook niet of niet voldoende
ingezet. In de loop der jaren is veel onderzoek
gedaan om betere technische middelen te
ontwikkelen.
Van Deurssen (2014) heeft ook onderzoek
gedaan naar diverse beheersstrategieën en
daaruit komen factoren naar voren die relevant
zijn om beheersmaatregelen succesvol te
implementeren in de bouw. Naast de ge
bruikelijke technische determinanten heeft van
Deurssen ook gekeken naar de invloed van
organisatorische en psychosociale factoren.
Deze kennis kan de implementatie van stofvrij
werken in de bouw versterken. Zo was het
hebben van kennis over de effectiviteit van
beheersmaatregelen gerelateerd met een
lagere blootstelling bij de meeste onderzochte
groepen. Bij de betonboorders bleek ook dat er
meer beheersmaatregelen werden gebruikt als
collega’s elkaar aanspraken (sociale invloed).
Voor een groot aantal werkzaamheden in de
bouwnijverheid is het nu ook echt mogelijk om
stofvrij te werken. In veel gevallen kunnen die
ook tot minder kosten leiden, omdat bijvoorbeeld
schoonmaken niet meer zo’n grote klus is, of
omdat er gewoon een hogere productiviteit is.
Secundaire preventie
Periodiek medisch onderzoek gericht op vroeg
diagnostiek is gezien de aard en ernst van
de effecten uitermate relevant. Hierbij is het
van belang de stralingsbelasting te beperken
door geen röntgenfoto’s van de borstkas te
maken bij werknemers bij wie op grond van
andere gegevens de diagnose pneumoconiose
onwaarschijnlijk geacht wordt. Suarthana et
al. (2007) hebben daartoe een multivariaat
diagnostisch predictiemodel ontwikkeld. Dit
model is vertaald naar een diagnostische regel,
waardoor personen met een verhoogd risico
op stoflongen op basis van een vragenlijst
geselecteerd en aan verder onderzoek onder
worpen kunnen worden (Suarthana et al, 2007).
Deze regel is ontwikkeld op basis van het
onderzoek naar het voorkomen van stoflongen
bij 1291 werknemers in de bouwnijverheid
(Tjoe Nij, 2003). De onafhankelijke voorspellers
in het diagnostische model zijn: een leeftijd
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van 40 jaar of ouder, roken, een beroep met
verwachte hoge blootstelling, gevoel van niet
gezond zijn, en de FEV1 waarde.
De werknemers met een verhoogd risico worden
gedetecteerd via de PAGO-vragenlijst van
Arbouw. Alle werknemers in de bouw hebben
recht op een PAGO via hun CAO.
De hoog risicogroep wordt doorverwezen naar
een specialistische kliniek (NKAL). Daar vindt
dan uitgebreider medisch onderzoek plaats
en er kan bijvoorbeeld ook een HRCT scan
van de longen worden gemaakt. Het NKAL
rapporteert de resultaten aan de arbodienst en
deze dient zorg te dragen voor interventie op
de werkplek. Extra winst is daarbij te behalen
door niet alleen voor de hoog-risico personen
de werkomstandigheden aan te passen,
maar ook voor collega’s die onder dezelfde
omstandigheden werken.
Controle
Vanaf 2012 is de inspectie (I-SZW) ook inten
siever dan voorheen aan het controleren op
het gebruik van stofvrije werkmethoden, voor
werkzaamheden waar deze methodiek ook
beschikbaar is. Ook gaat de inspectie SZW
ervanuit dat als een stofzuiger/gereedschap
combinatie wordt gevonden via de website van
Arbouw (www.stofvrijwerken.nl) of van TNO
(www.stofvrijwerken.tno.nl), de blootstelling aan
kwartsstof voldoende beheerst is.
Eerst heeft de inspectie zich vooral gericht op
sloopbedrijven, maar in 2013 en 2014 is ook
veel geïnspecteerd op bouwlocaties. Deze
inspecties hebben er in elk geval toe geleid dat
meer bouwbedrijven dan voorheen op stofvrije
werkmethoden zijn overgestapt. Leveranciers
van gereedschappen met geïntegreerde
stofafzuigsystemen geven aan dat nu ongeveer
30% van de bouwbedrijven gereedschappen
met stofafzuiging aanschaft. Daarnaast zijn er
ook bedrijven die met losse stofzuigsystemen
werken. De werkgevers zelf daarentegen geven
aan dat bijna de helft (47,2%) gereedschap met
stofafzuiging beschikbaar stelt en bijna evenveel
werknemers (44,9%) geven aan dat zij deze
gebruiken. Het zal interessant worden om deze
getallen te vergelijken met het inspectieproject
van eind vorig jaar naar kwartsstof in de bouw.
Werkgevers in de bouw geven aan dat belem
meringen om stof beperkende maatregelen
toe te passen vooral van financiële (41%) en
technische (39%) aard zijn (Onos et al, 2014).
Waar liggen nog uitdagingen?
Het accent van de aanpak van de stofbloot
stelling in de bouw ligt nu hoofdzakelijk bij het
gebruik van gereedschap met afzuiging en/
of watertoevoer, terwijl we vanuit de arbeids
hygiënische strategie een sterke voorkeur
hebben voor de aanpak bij de bron.
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Bouwmaterialen met een zo laag mogelijk
kwartsgehalte verdienen bijvoorbeeld de
voorkeur. Werkgevers en werknemers in de
bouw hebben echter nauwelijks invloed op de
keuze van de bouwmaterialen. Dit vergt dus
overdracht van kennis over de schadelijke
effecten van kwartsstof aan partijen die verant
woordelijk zijn voor de keuze en de productie
van bouwmaterialen.
In grote lijnen weten we waar te hoge stofbloot
stellingen zijn en wat eraan gedaan kan worden.
Maar voor sommige situaties is nog moeilijk
een technische oplossing te bedenken, vanuit
praktische overwegingen. Daar moeten dus
nog innovatieve oplossingen voor worden be
dacht. Een aantal stakeholders zouden geza
menlijk kennis, kunde en creativiteit kunnen
combineren, liefst in combinatie met een instel
ling voor onderwijs- en/of onderzoek.
Daarnaast is het voor sommige werksituaties
onduidelijk of de blootstelling echt te hoog is.
Dan kunnen bijvoorbeeld bedrijven samen
werken om metingen uit te voeren. Indien bouw
bedrijven metingen willen uitvoeren om aan te
tonen dat de blootstelling onder de grenswaarde
blijft, zouden ze gestimuleerd kunnen worden dit
met collega-bedrijven aan te pakken.
Ten eerste drukt dit de kosten en ten tweede
is de zeggingskracht van de meetresultaten
veel groter.
Het hebben van oplossingen betekent nog niet
dat ze ook echt gebruikt worden. Onderzoek
naar succes- en faalfactoren van implementatie
kan helpen om maatregelen met een groter
succes blijvend te implementeren. Het werk
van TNO (Erik van Deurssen) geeft hier al een
goed startpunt voor. Belangrijk is om erachter te
komen wat er nodig is om gedragsverandering

teweeg te brengen, door onderzoek vanuit onder
andere organisatie-psychologie en bedrijfs
kunde. Een kwartsstofvrije werkplek is een zaak
van lange adem en van samenwerking tussen
veel partijen.
Evelyn Tjoe Nij, Arbouw, Coöperatie
Preventpartner, ES4chem
Ton Spee, Arbouw (tot 1-3-2015)
Referenties

1.	
E. van Deurssen, A. Pronk, S. Spaan, H. Goede,
E. Tielemans, D. Heederik, T. Meijster. Quartz
and Respirable Dust in the Dutch Construction
Industry: A Baseline Exposure Assessment as
Part of a Multidimensional Intervention Approach.
2.	
T. Onos, P. Hoonakker, T. Spee. Evaluatie
kwarts in de bouwnijverheid. Harderwijk, 2014
(Bestelcode ARB00009809, via info@arbouw.nl)
3.	
K. Steenland. One agent, many diseases:
exposure-response data and comparative risks of
different outcomes following silica exposure.
Am J Ind Med 2005; 48: 16–23.
4.	
E. Suarthana, K.G.M. Moons, D. Heederik,
E. Meijer. A simple diagnostic model for ruling out
pneumoconiosis among construction workers.
Occup Environ Med 2007; 64: 595–601.
5.	
E. Tjoe Nij. Respiratory health in construction
workers exposed to silica containing dust, an
epidemiological survey (proefschrift, 2003)
6.	
E. Tjoe Nij, D. Höhr, P. Borm, I. Burstyn, J.
Spierings, F. Steffens, M. Lumens, T. Spee,
D. Heederik (2004). Variability in quartz exposure
in the construction industry: Implications for
assessing exposure-response relations. Journal
of Occupational and Environmental Hygiene,
1: 191-198
7.	
L. Van Amelsvoort, E. Tjoe Nij.
Arbeidsomstandigheden in de bouw, in
het bijzonder (silica) stofblootstelling: een
literatuuroverzicht, Wageningen, Vakgroep
Luchtkwaliteit, Landbouwuniversiteit, IV-187,
maart 1993

Op- en aanmerkingen
In NVvA Nieuwsbrief (26) 2015 1&2 staat in het artikel Earth, Wind & Fire op pagina 23 onder
het kopje “Legionella preventie”, dat bij een watertemperatuur tussen 10 - 20 °C het risico op het
overleven van legionella-bacteriën is uitgesloten. Dit is niet juist.
Onder de 20 °C is er geen aangroei, maar wordt legionella niet gedood. Zodra de watertemperatuur ergens in het systeem kan opwarmen tot 20 á 45 °C zal de bacteriegroei toenemen. Legionella sterft pas af boven 50 graden. (Zie ook AI blad 32 of het Arbo-kennisdossier “Legionella”).
Er is dus geen sprake van een intrinsiek veilig systeem. Maatregelen blijven nodig om legionella te
beheersen.
Met dank aan Christine ten Hove,
die ons hierop attendeerde.
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Beroepsziekten,
een onbekend probleem.
Dirk Paardekooper
In 2010 publiceerde het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) de eerste onderbouwde
schatting van het aantal beroepsziekten. Jaarlijks kregen destijds 22.000 werknemers een beroeps
ziekte; in 2014 stelde zij dit aantal bij tot 17.400. Daarnaast vallen er jaarlijks 3100 slachtoffers door
gezondheids-, veiligheids- en welzijnsrisico’s op het werk. De Arbobalans kwam in 2014 uit op 3700
slachtoffers. Volgens beide bronnen samen zijn er circa 6.500 slachtoffers per jaar. Dat zijn grote, maar
abstracte getallen.Iets concreter is dat de kans op een beroepsziekte tijdens een werkzaam leven van
40 jaar dan gemiddeld 1 op 11 is. De kans om slachtoffer te worden is bij 3700 slachtoffers per jaar
onder werkenden 1 op 60 en bij 6.500 slachtoffers onder werkenden en gepensioneerden is die kans 1
op 45.
Inzoomen op aantallen slachtoffers levert nog concretere getallen op. Mogelijk 6500 slachtoffers is
veel, vergeleken met 1750 bij patiëntveiligheid en 650 bij verkeersveiligheid. Bij patiëntveiligheid en
verkeersveiligheid zijn en worden veel maatregelen genomen. Waarom dan niet bij beroepsziekten?
Daar zijn in elk geval twee redenen voor. Nu, vijf jaar na het eerste NCvB-rapport daarover, zijn
deze cijfers nog altijd vrijwel onbekend. Want noch de overheid, noch werkgeversorganisaties, noch
vakbonden, noch de SER, noch de pers noemt deze cijfers, die beroepsziekten véél urgenter zouden
maken. En al deze partijen lijken zich te verliezen in discussies en vage plannen zonder deadline.
Daardoor heeft de samenleving zich over beroepsziekten nog geen mening kunnen vormen.
Cijfers
In 2005 schatte Popma (NCvB) dat er jaarlijks
2600 tot 5500 slachtoffers vielen door gezond
heids-, veiligheids- en welzijnsrisico’s op
het werk. In 2010 kwam het NCvB met een
onderbouwde schatting voor werknemers op
basis van vooral buitenlandse cijfers. Er zijn
naar schatting 22.000 nieuwe beroepsziekten
per jaar. Strikt genomen is dat iets anders
dan 22.000 medewerkers, die een nieuwe
beroepsziekte krijgen. Want er zijn mensen
die in één jaar meer dan één beroepsziekte
oplopen. Omdat de onzekerheid in de schat
tingen veel groter is en dit artikel voor iedereen
leesbaar moet zijn, gaat duidelijke taal voor
methodologische correctheid. In 2014 stelde
het NCvB het jaarlijkse aantal werknemers
met een nieuwe beroepsziekte bij tot 17.400

(Volksgezondheid en Zorg, 2015).
Jaarlijks vallen er naar schatting ook 3100
slachtoffers door gezondheids- en veiligheids
risico’s op het werk.
De verdeling van aantallen slachtoffers is in
Tabel 1 weergegeven.
Uit de tabel blijkt dat, volgens het NCvB,
gezondheidsrisico’s op het werk bijna alle
(97%) slachtoffers eisen. Veiligheidsrisico’s op
het werk eisen 3% en het aantal slachtoffers
van welzijnsrisico’s is onbekend. Verder blijkt
uit de tabel dat volgens het NCvB gevaarlijke
stoffen veruit de belangrijkste oorzaak zijn van
werkgebonden sterfte. Maar er zijn nauwelijks
werkgevers (3%) die gevaarlijke stoffen een
belangrijk risico vinden. Het beoordelen van
deze risico’s gebeurt dan ook weinig.

Tabel 1 Schatting van de jaarlijkse werkgebonden sterfte in Nederland met enkele oorzaken en aard van
de sterfte (NCvB, 2010).
Aard van de sterfte
Kanker

1.350

Oorzaken
Asbest (800), PAK’s, chroom, nikkel, kwartsstof, nachtwerk

Hart- en vaatziekten

825

Stress, ploegendienst, fijnstof

Long-aandoeningen

570

Stof, endotoxinen

Miskramen

200

Reprotoxische stoffen, stress, fysiek zwaar werk

Arbeids-ongevallen

100

Vallen, beklemming, verstikking

Infectieziekten
Zelfmoorden
Totaal

8

Geschatte omvang

50 (20-100)
?

Zoönosen
Psychotrauma en crisis-situaties in het werk

3.095
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Ongeveer 14% van de werknemers die met
gevaarlijke stoffen werken, vindt dat er (meer)
maatregelen nodig zijn (SER, 2012).
Extra aandacht voor gevaarlijke stoffen is dus
hard nodig.
Kans op een beroepsziekte
Die getallen zijn indrukwekkend maar abstract.
Ze worden duidelijker na een omrekening naar
de kans op een beroepsziekte en de kans
om slachtoffer van arbeidsomstandigheden
(arbo) te worden. Zie het kader ‘Hoofdbrekens’.
Slachtoffers door arbo klinkt vaag, maar slacht
offers van beroepsziekten is niet altijd juist.
Denk bijvoorbeeld aan een werkende met de
beroepsziekte lawaaidoofheid, die de toeter
van een te snel aanrazende heftruck niet hoort.
In het ergste geval overlijdt hij dan aan een
arbeidsongeval. Maar dat arbeidsongeval is

Hoofdbrekens
Het NCvB-rapport heeft het over werk
nemers met een beroepsziekte. In 2014
telde Nederland gemiddeld 7.214.000
werknemers (CBS, 2015). Hun kans op
een beroepsziekte is elk jaar 17.400 /
7.214.000 = 0,0024 ofwel 1 op 415.
Daarbij is 17.400 een ruwe schatting;
het is ook mogelijk om uit te rekenen
wat de kans is om in 40 jaar géén
beroepsziekte te krijgen. De kans om
geen beroepsziekte te krijgen is dan
(7.214.000 – 17.400) / 7.214.000 =
0,9976 per jaar; over 40 jaar is dat
(0,9976) tot de macht 40, ofwel 0,909.
De kans op één of meer beroepsziekten
(zie tekst) over 40 jaar is dus 9,1 %.
De kans om géén slachtoffer van arbo
te worden is volgens het NCvB jaar
lijks (7.200.000 - 3100) / 7.200.000 =
0,99957. Over een periode van 40 jaar
is dat (0,99964) tot de macht 40 = 0,983.
De kans om slachtoffer te worden is
dan 1,7 %.
Volgens NCvB en Arbobalans samen
zijn er jaarlijks 6.500 slachtoffers on
der werkenden (dit is niet hetzelfde als
werknemers – zie Discussie) en gepen
sioneerden. De kans om géén slachtof
fer van arbo te worden is dan jaarlijks
(8.679.000 werkenden + 3.000.000
gepensioneerden - 6.500) / (8.679.000 +
3.000.000) = 0,99944. Over een periode
van 40 jaar is dat (0,99944) tot de macht
40 = 0,978. De kans om tijdens of na je
werkzame leven slachtoffer van arbo te
worden is dan 2,2 %.
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de (directe) hoofdoorzaak van zijn overlijden,
lawaaidoofheid is een nevenoorzaak.
Meerdere beroepsziekten bij één persoon klinkt
misschien verrassend, maar in een werkzaam
leven kan iemand bijvoorbeeld op kantoor RSI
krijgen en in de fabriek lawaaidoofheid. En bij
een ongeval kan hij of zij een vinger breken.
Dat laatste is dan volgens het NCvB ook een
beroepsaandoening.
De SER tenslotte ziet in haar toekomstvisie
op arbeidsomstandigheden een geleidelijk
effectiever wordende aanpak. Die omvat meer
kennis van zaken, aandacht voor preventie
en re-integratie en is toegankelijk voor alle
werkenden. De SER gaat daarbij uit van 7000
jaarlijks gemelde beroepsziekten en noemt
geen cijfers over slachtoffers (SER, 2014),
maar legt niet concreet uit hoe Nederland dat
kan bereiken.
Discussie
In haar rapport stelt het NCvB dat er naast
inhoudelijke redenen ook een eenvoudige
getalsmatige reden is dat er meer beroeps
zieken en slachtoffers zijn. Naast werknemers
worden ook andere werkenden slachtoffer. Dat
zijn zelfstandigen (ZZP), stagiairs en (illegale)
arbeidsmigranten. In 2014 telde Nederland
gemiddeld 7.214.000 werknemers en 8.679.000
werkzame personen (CBS, 2015). Er zijn dus
naast werknemers nog 20% andere werkenden
die aan te ongezonde, onveilige of stressvolle
omstandigheden blootgesteld worden.
Deze reden alleen zou het geschatte aantal
zieken en slachtoffers verhogen van 17.400,
respectievelijk 3100 naar 21.000, respectievelijk
3700 zieken en slachtoffers per jaar onder
werkenden. De slachtoffers zouden 3.100
werknemers zijn en 600 andere werkenden.
De Arbobalans stelt op basis van Nederlands
literatuuronderzoek dat het aantal slachtoffers
onder werknemers en gepensioneerden in
2011 bijgesteld is naar 3700. Het zou gaan om
bijna 900 werknemers en ruim 2.800 gepensio
neerden. Als deze cijfers kloppen, worden
jaarlijks om 3100 werknemers, 600 andere
werkenden en ruim 2800 gepensioneerden
slachtoffer van beroepsziekten. In totaal dus
6500 personen.
De risico’s zijn ongelijk verdeeld. Op de bouw
of in de gezondheidszorg zijn de risico’s op
een beroepsziekte bijvoorbeeld groter dan
gemiddeld. Onduidelijk is of dat ook geldt
voor het risico om slachtoffer te worden van
een beroepsziekte. Voor het gemak nemen
we dat hier aan. Verder geldt, dat meer
lager opgeleiden dan hoger opgeleiden
gezondheidsschade oplopen door gezondheids9

en veiligheidsrisico’s op het werk.
Gezondheidsschade door welzijnsrisico’s zoals
burn-out en depressie zijn wel gelijk verdeeld.
Een sociaal probleem is dat hoger opgeleiden
jaren langer en in betere gezondheid leven
dan lager opgeleiden. Beroepsziekten vormen
daarbij een nog nauwelijks genoemde factor.
De werkgever wordt vaak vertegenwoordigd
door hoger opgeleiden, terwijl lager opgeleiden
vaker gezondheidsschade lijden door het werk.
Dat is een factor die het zicht hierop beperkt.
Naast gezondheidsschade ondervinden
beroepszieken en slachtoffers ook financiële
schade. De sociale zekerheid vangt een deel
daarvan op. Voor de rest kunnen zij de werk
gever aansprakelijk stellen. Dat doen maar 1400
mensen per jaar. Nog geen 1000, ongeveer
5%, houden het lange proces vol en krijgen
een gedeeltelijke schadevergoeding toegekend.
Aan de beroepsziekte OPS bijvoorbeeld is
veel aandacht besteed. Toch heeft maar een
kwart van de zieken hun werkgever met succes
aansprakelijk gesteld. De rest ontvangt alleen
een uitkering net boven bijstandsniveau.
Puur getalsmatig is 3700 doden door arbo erg
veel, vergeleken met jaarlijks 1750 doden door
patiëntonveiligheid en 650 verkeersdoden.
Er worden en zijn terecht veel maatregelen
genomen om verkeersveiligheid en zorg
veiligheid te verbeteren. Arboveiligheid blijft
hierbij achter.
Conclusies
Over beroepsziekten en de preventie daarvan
is nog veel onduidelijk. Ten eerste zijn de cijfers
onduidelijk. Het aantal personen dat een nieuwe
beroepsziekte krijgt (incidentie) is volgens het
NCvB ongeveer 17.400 per jaar. Er zijn sterke
aanwijzingen dat het werkelijke aantal hoger is.
Ook het totale aantal personen met een
beroepsziekte (prevalentie) is onduidelijk. Een
grove, maar conservatieve schatting van deze
auteur komt uit op een half miljoen. Daaronder
zijn relatief veel lager opgeleiden, ouderen en
gepensioneerden. Van hen wordt een onbekend
aantal door de beroepsziekte vóór hun pensio
nering arbeidsongeschikt, of krijgt na de
pensionering vergelijkbare problemen.
En dan sterven er elk jaar naar schatting
van het NCvB en de Arbobalans circa 6500
Nederlanders aan arbo. Los van het menselijk
leed gaat het om een groot maatschappelijk,
financieel en sociaal probleem.
Ten tweede zijn nu, vijf jaar na het NCvBrapport, deze cijfers vrijwel onbekend. Want
noch de overheid, noch werkgeversorganisaties,
noch vakbonden, noch de SER, noch de pers
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noemen deze cijfers, die beroepsziekten véél
urgenter zouden maken. En al deze partijen
lijken zich te verliezen in discussies en vage
plannen zonder deadline. Vinden zij dit wellicht
een acceptabel probleem of speelt ook hier een
onvoldoende bekendheid met de cijfers een
rol? Het is door dit gebrek aan bekendheid en
aandacht ook een onbekend probleem.
De samenleving lijkt er zich nog geen mening
over gevormd te kunnen hebben.
Bij verkeersveiligheid en zorgveiligheid zijn en
worden veel maatregelen genomen om het
aantal zieken en slachtoffers terug te dringen.
Bij ruime bekendheid van deze cijfers zou de
samenleving dat voor beroepsziekten ook
kunnen gaan eisen.
Laat dit alles alsjeblieft rustig tot je
doordringen.
Met dank aan Walter Zwaard, Philip de
Brabander en Ineke Kroes.
Ir. Dirk Paardekooper,
HVK en AH bij ArboVeilig Paardekooper.
Mail: info@arboveiligpk.nl
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Veiligheidsschoeisel en
voetproblemen
Ludo Guldentops
In de functie van Consultant Functional Footwear bij Bata Industrials Europe
Ludo Guldentops
ben ik gewend om bedrijven en haar medewerkers ervan bewust te maken
dat de genoemde klachten in directe relatie staan met de basis, namelijk de voeten. Daarbij reik
ik oplossingen aan voor deze voet-gerelateerde problemen. Bijvoorbeeld: 1 cm verschil in hoogte
tussen beide voeten kan misschien al een vervorming geven van enkele centimeters ter hoogte
van de ruggengraat en dit kunnen je spieren tijdelijk compenseren, maar dat geldt niet op de lange
termijn. Met de eerder beschreven problemen als gevolg. Middels dit artikel over de “Epidemiologie
van de voet: relatie tussen veiligheidsschoenen en ziektebeelden” hoop ik het belang van goede
veiligheidsschoenen voor werknemer en werkgever nogmaals te kunnen onderstrepen. Of met andere
woorden: Hoe voet-, knie-, heup-, been- en lage rugletsels preventief te vermijden zijn door het dragen
van goede veiligheidsschoenen
Lichamelijke klachten op de werkvloer beginnen
bij de voet. Klachten in de nek, schouders,
hoog in de rug, gevolgd door lage rugklachten
en klachten van heup of knie. En uiteindelijk
klachten van voet en enkel.
Volgens de klachtentabel KAB-studie 2006 van
de Centraal Bureau voor de Statistiek hebben
(te) veel werknemers last van hardnekkige nietspecifieke klachten. Hoewel de klachtgebieden
anders doen vermoeden, staan deze klachten in
directe relatie met… de voeten.
Klachtentabel KAB-studie 2006
Bron: CBS / RIVM
Klachten van nek, schouders of hoog in
de rug

44,5%

Lage rugklachten

43,9 %

Klachten van heup of knie

28 %

Klachten van enkel of voet

14,9 %

Van voet naar (veiligheids)schoen
Onze voeten zijn een gegeven, dat geldt echter
niet voor (veiligheids)schoenen. Aan “goede
(veiligheids)schoenen” zouden we de volgende
omschrijving kunnen geven:
Een schoen moet u beschermen tegen fysieke
omstandigheden, chemische invloeden, en
vocht- en temperatuur-gerelateerde externe
invloeden. Daarnaast moet een schoen
u ook beschermen tegen ergonomische
omstandigheden.
Een schoen mag niet vervormen of een
incorrecte voetpositie bezorgen, te veel of te
weinig schokabsorptie geven, te veel warmte
verzamelen of produceren, of inlegzolen nodig
hebben om de schoen te verbeteren (dan is de
schoen incorrect!).
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Het belang van de juiste schoenen
Herkent u de volgende uitspraken ook? “Ik
heb pijn aan de hiel! Pijn aan de voorvoet!
Transpiratieproblemen! Soms maat x, soms
maat Y! Verhitte voeten! Doorlopen voeten! Pijn
aan mijn scheenbeen! Pijn aan de grote teen!
Pijn aan de kleine teen! Te smalle schoen! Te
zwaar! Te weinig demping! Pijn aan de zijkant
van de hiel! Hielspoor! Kraken van de zolen!
Gaten in de schoenen! Gaten in de sokken!”
Ongeveer 70 verschillende diagnoses
bevestigen dat schoenen ziektebeelden kunnen
veroorzaken, verergeren of behouden. Met
andere woorden, “verkeerde” schoenen zijn een
factor waarmee zeker rekening moet worden
gehouden. Bata Industrials is als specialist en
innovator op het gebied van veiligheidsschoenen
samen met alle andere experts de mening
toegedaan dat de schoen zelf een oorzaak kan
zijn van niet-specifieke voet-, been-, knie- en
rugproblemen. Wanneer de oorzaken worden
weggenomen of verminderd in de schoen
zelf, kan er een zeer groot aantal van dit soort
problemen worden voorkomen. Ter illustratie:
•
•

•

 0% van werknemers vermelden dat hun
7
problemen verbeterd zijn na een vakantie
periode.
50% van werknemers vermelden een beter
comfort bij het dragen van hun “andere
schoenen”. (“Bij mijn “andere” schoenen heb
ik geen pijn!)
57% van de werknemers denken dat
veiligheidsschoenen de oorzaak zijn van hun
problemen.

Voorkom klachten
Er is veel theorie bekend over de (veiligheid)
schoen. De wetenschap heeft ons inzicht
gegeven in hef- en tiltechnieken en biomecha
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nische theorieën en we weten inmiddels dat
we onze beenderen op een bepaalde manier
moeten positioneren zodat we mettertijd geen
rugproblemen gaan ondervinden. Opgeteld zijn
er in de schoenen zelf maar liefst 18 verschil
lende interventiefactoren die voetproblemen
veroorzaken, behouden of verergeren. Wij
maken graag de stap van theorie naar praktijk
en richten ons onder andere op een correcte
afwikkeling van de schoen en een correcte
positie van de beenderen van de voeten,
waardoor ook voetproblemen worden vermeden.
•

•

•

 ebruik een natuurlijke, rechte leest!.
G
Bij schoenen met een gezwaaide leest
(“banaan-vorm”) zullen zich gegarandeerd
voetproblemen ontwikkelen. Hoekafwijkingen
tussen voet en schoen geven veel voet
problemen. De impact absorptie is vermin
derd of zelfs weg waardoor bij de voet
verkeerde drukpunten ontstaan. Bij sommige
schoenen kan er een afwijking worden ge
meten tot bijna 5 cm! (Zie figuur 1 tegenover
figuur 2,een correcte versus een incorrecte
hoek tussen schoen en voet). Een natuurlijke
leest geeft de voet de volledige vrijheid om
natuurlijk te kunnen bewegen.
Ook schoenen die hol zijn ter hoogte
van de voorvoet, geven gegarandeerd
voetproblemen. Dit zorgt voor een abnormale
hoge voetbelasting op uw voorvoet.
Ziektebeelden zoals Pes planus transversus
(spreidvoet) met bijhorende huidproblemen
zijn geen uitzondering (Zie figuur 3 en 4).
De vorm van de hiel is belangrijk voor
energieoverdracht naar het been wanneer
we stappen. Het hielbeen heeft nood aan

•

•

een groot oppervlak om zijn kanteling te
kunnen volbrengen. Een te korte hiel op
de schoen zorgt voor instabiliteit en een
verkeerd momentum om te draaien. Ook
zorgt de hiel voor het allereerste contact
met de grond en een goede schokdemping
is dan ook noodzakelijk. Bij dit contact met
de grond moet de aanwezige impactenergie
kunnen worden omgedraaid naar kine
tische energie. Een uitgebalanceerd schok
dempingssysteem is dan ook onontbeerlijk.
De manier waarop we de schoenveters
aansluiten is van essentieel belang. De hoek
van de veters toont de richting van de kracht
wanneer we deze sluiten. Het beste is om
de schoen te sluiten richting de hiel en niet
naar de middenvoet! Dit zorgt voor een vrije
beweging van de middenvoet.
Om de voet een correcte, natuurlijke
afwikkeling te garanderen moet er een bio
mechanische weg worden afgelegd langs de
beenderen in uw voet. Deze afwikkeling moet
overeenkomen met de schoen. Met andere
woorden, gewoonlijk zijn veiligheidsschoenen
stevig, veilig en stijf. Deze eigenschappen
veroorzaken echter een probleem voor een
complex lichaamsdeel als de voet, die vrij
moet kunnen buigen, draaien en bewegen.
Hiervoor heb je verschillende hardheden
nodig van de zool, die kunnen helpen bij de
natuurlijke afrolbeweging van de voet. Kijk
ook naar de profilering van de zool of deze
overeenkomt met de verschillende fases in
het afwikkelproces. Zorg voor een duidelijke
stopfase, stabilisatiefase en acceleratiefase
in de zoolprofilering.

Schoenen en ziektebeelden
Onderstaand komen enkele van de meest
voorkomende ziektebeelden aan bod, die
ontstaan door het verkeerd afwikkelen van de
voet. Om deze ziektebeelden te herkennen
bent u in de meeste gevallen afhankelijk van de
diagnose van de arbeidsgeneesheer.

Figuur 1 en 2: (Bron: T. Haugaa)
Links: Correcte, rechts: foute hoek schoen-leest.
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Fasciitis plantaris
Dit is een één van de meest voorkomende
overbelastingsletsel van de voet. De symp
tomen: pijn onder het hielbeen (calcaneus) en/
of onder de voetzool tijdens gewichtsdragende
activiteiten zoals stappen en lopen. Een van
de opmerkingen van de werknemers bij de
anamnese is “vermoeide voeten, pijn aan de
voetzolen, pijn aan de hielen.” Alleen al het
gezond afwikkelen kan fascitis plantaris met
70% verminderen!
Als fascitis plantaris langdurig bestaat, treedt
er vaak een verkalking op in de aanhechting
van de fascie aan het hielbeen, die de naam
‘hielspoor’ draagt. Deze is echter niet de oorzaak
van de pijn of de ziekte maar een gevolg van
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Figuur 3: Relatie schoen – verzakking voorvoet.

de ontstekingsprocessen. Door de juiste afwik
keling, tezamen met de juiste natuurlijke leest
en de mogelijkheid tot het voorzien van de juiste
breedtes van de schoen (minimum keuze uit 3
breedtes), kunt u deze ziektebeelden vermijden.
Pes Plano Transversus
Dit is een misvorming van de voet waarbij
tijdens staan, de voorvoet plat en verbreed
de grond raakt. synoniem: spreidvoet. Gevolg
hiervan is het ontstaan van drukpijn, overmatige
eeltformaties (zie figuur 4). Door de juiste
afwikkeling, tezamen met de juiste natuurlijke
leest en de mogelijkheid tot het voorzien van
de juiste breedtes van de schoen (minimum 3
breedtes), kunt u deze ziektebeelden vermijden.
Mortons Neuralgie
Hierbij raakt de zenuw meestal bekneld tussen
de kopjes van het derde en vierde middenvoets
beentjes (tussen andere middenvoetsbeentjes is
ook mogelijk). Deze aandoening komt meestal
voor in combinatie met een voetafwijking zoals
een spreidvoet, holvoet en Hallux valgus (figuur
5) alsmede bij sport- en beroepsletsel. Ook
kan dit het resultaat zijn van slechte schoenen,
namelijk door een slechte doorbloeding van de
middenvoetsbeentjes. Als deze even lang zijn,
kunnen ze tegen elkaar komen te liggen en
als het middenvoetsbeentje van de grote teen

Figuur 5: Hallux valgus Bron: T. Haugaa
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Figuur 4: Pes planus transversus Bron: T. Haugaa

korter is dan de rest, kan er een overbelasting
van de andere plaatsvinden. Het komt het
meest voor bij vrouwen tussen de 25 en 40
jaar, dit vanwege het schoeisel. Door de juiste
afwikkeling, tezamen met de juiste natuurlijke
leest en de mogelijkheid tot het voorzien van
de juiste breedtes van de schoen (minimum 3
breedtes), kunt u deze ziektebeelden vermijden.
Sesamoïditis
Twee botjes, ter grootte van een erwt, liggen
ingebed in het weefsel onder het grote teengewricht. Hoe klein ze ook zijn, ze spelen een
belangrijke rol in de afwikkeling van de voet.
Bij overbelasting/beschadiging van deze
botjes kan er veel pijn en ongemak ontstaan.
Wanneer het weefsel rondom de sesambeentjes
ontstoken raakt, is er sprake van sesamoïditis
(zie figuur 6). Door de juiste afwikkeling tezamen
met de juiste natuurlijke leest en de mogelijkheid
tot het voorzien van de juiste breedtes van de
schoen (minimum 3 breedtes), kunt u deze
ziektebeelden vermijden.
Beenvliesontsteking of periostitis
Dit is een ontsteking van het beenvlies dat
de botten bekleedt, een veel voorkomende
aandoening bij werknemers. Door het verkeerd
afwikkelen van de voet worden de pezen en
het beenvlies geïrriteerd. Bijna 30 tot 35%

Figuur 6: Sesamoïditis Bron: T. Haugaa
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Over Bata Industrials
Bata Industrials is een gespecialiseerde
divisie van Bata Shoe Organisation
(BSO). Met ruim 100 jaar ervaring en
activiteiten in 68 landen weet Bata
Industrials aan welke voorwaarden een
goede schoen moet voldoen. Dit bewijst
de verkoop van ongeveer 140 miljoen
paar schoenen per jaar door BSO.
Door de wereldwijde verkoop van de
artikelen weet BSO hoe te voldoen aan
de strengste internationale normen.
Door samenwerking met de top-experts
zorgt BSO ervoor dat de producten
volledig beantwoorden aan de eisen
van de gebruikers. Zo heeft BSO een
samenwerking opgestart met de
Heer T. Haugaa, expert in biomechanica
en een vooraanstaand specialist op het
gebied van menselijke ergonomie, om de
relatie tussen de veiligheidsschoenen en
voeten nader te bestuderen.
Al jaren onderzoekt de Heer Haugaa
de invloed die werkschoenen hebben
op de gezondheid, het welzijn en de
productiviteit van mensen op hun werk.
Tijdens zijn research heeft hij een aantal
verrassende conclusies en doorbraken
bereikt. Een aantal van deze bevindingen
heeft u in dit artikel kunnen teruglezen.
van de werknemers draagt niet de correcte
maat van schoenen wat in combinatie met een
verkeerde afwikkeling tot deze problemen leidt.
Door de juiste afwikkeling, tezamen met de
juiste natuurlijke leest en keuze voor de juiste
breedtes van de schoen (minimum 3 breedtes),
zijn deze ziektebeelden te vermijden.
Ganglion
Dit is een goedaardige uitstulping of zwelling
(cyste), die ontstaat vanuit het gewrichtskapsel
of vanuit een peesschede. Een ganglion
manifesteert zich als een onderhuidse bobbel,
knobbel of knobbeltje, dat van grootte kan
veranderen, maar ook volledig spontaan kan
verdwijnen. De meeste ganglion cysten zijn
pijnlijk. Door de juiste breedte van de schoen
kan men dit ziektebeeld stabiliseren, doch
voornamelijk kan dit voorkomen worden door
de juiste afwikkeling, tezamen met de juiste
natuurlijke leest en de mogelijkheid tot het
voorzien van de juiste breedtes van de schoen
(minimum 3 breedtes).
Tendovaginitis
Dit is een ontsteking van het vlies dat een pees
omhult, de peesschede. Dit kan onder andere
worden veroorzaakt door het langdurig uitvoeren
van ongewone bewegingen van een spier.
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Ook hier geldt: door de juiste afwikkeling,
tezamen met de juiste natuurlijke leest en de
mogelijkheid tot het voorzien van de juiste
breedtes van de schoen (minimum 3 breedtes),
is deze klacht te vermijden.
Callus, likdoorn, eksteroog
Pijnlijke eeltvorming (eeltpit, eksteroog, Engels:
corn) onder de voet of op de voet of tussen de
tenen. Een likdoorn ontstaat door toegenomen
eeltvorming (callus, verhoorning) op een plek
waar de huid chronisch blootstaat aan druk.
De aangroeiende eeltlaag boort zich (soms
puntvormig) in het vlees en dit veroorzaakt pijn.
De belangrijkste oorzaken zijn slecht passend
schoeisel en skelet- en standafwijkingen van
de tenen (zoals onder meer hamerteen, Hallux
Valgus). Aangroei van eelt zonder dat er een
pijnlijke pit in zit, wordt callus genoemd.
Door de juiste afwikkeling, tezamen met de
juiste natuurlijke leest en de mogelijkheid tot het
voorzien van de juiste breedtes van de schoen
(minimum 3 breedtes), zijn deze ziektebeelden
te vermijden.
Hallux Valgus
Dit is een meestal verworven standsafwijking
van de grote teen (Zie figuur 5). Het midden
voetsbeen van de grote teen staat naar mediaal,
maar de teen zelf wijst naar lateraal (staat in
valgus). Hierdoor ontstaat een knobbel aan de
zijkant van de voet bij het begin van de teen.
Deze knobbel kan leiden tot bursitis, een
ontsteking. Hallux valgus kan het gevolg zijn
van het dragen van ongeschikt schoeisel, in
combinatie met aanleg. Bij natuurvolkeren
die op blote voeten lopen is deze aandoening
zelfs heel zeldzaam. Het is meestal het gevolg
van het dragen van verkeerde schoenen,
een spreidvoet of van aangeboren aanleg.
Belangrijkste behandeling bestaat uit goed
schoeisel eventueel aangevuld met steunzolen.
Door de juiste afwikkeling, tezamen met de
juiste natuurlijke leest en de mogelijkheid tot het
voorzien van de juiste breedtes van de schoen
(minimum 3 breedtes) zijn deze ziektebeelden te
vermijden.
Hamertenen of klauwtenen
Door slijtage, platvoeten, Hallux Valgus of
een doorgezakte voet komen teengewrichten
in de knel. Daardoor raakt de functie van de
voetspieren uit balans en gaan de tenen in een
klauwstand staan (zie figuur 7). Tijdens het
doorzakken van de voet wordt er door spieren
en pezen hard aan de teen getrokken. Te smalle
schoenen dragen ook bij tot dit fenomeen.
Zo ontstaan klauwtenen. Hamertenen zijn zeer
pijnlijk en kunnen je letterlijk uit je evenwicht
brengen. Door de juiste afwikkeling, tezamen
met de juiste natuurlijke leest en de mogelijkheid
NVvANieuwsbrief (26) 2015 - 3
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Figuur 7: Hamerteen. Bron: T. Haugaa

tot het voorzien van de juiste breedtes van
de schoen (minimum 3 breedtes), zijn deze
ziektebeelden te vermijden!
Hoe vindt u een goede schoen?
Begin uw keuze bij de voet. Pas uw keuze
van eventuele inlegzolen aan naar de drager,
adviseer aangepaste schoenen naar de drager
en pas ook de sok aan! Zorg er ook voor dat
de drager geïnformeerd wordt over eventuele
verzorgende middelen, doch zorg ervoor dat
uw keuze van de schoen wordt aangepast
naar de voeten van uw werknemers. Niet
enkel naar de probleemgevallen, maar voor
al uw werknemers. Zo kunt u voetproblemen
voorkomen, behandelen en zelfs voetproblemen
stoppen. Met een gerichte aanpak voorkomt
u voetproblemen en zorgt u ervoor dat
werknemers niet afwezig zijn door rugproblemen
of voet-gerelateerde problemen. Uiteindelijk is
dit één van de allergrootste kostenbesparingen.
Tot slot
De juiste schoenen doen meer dan alleen
het bieden van een veiligere werkomgeving,
waaraan ze bijdragen door stabiliteit van de
voet, en minder “vuist”- ongevallen: vallen,
uitglijden struikelen. Ze zorgen tegelijkertijd voor
een positievere veiligheidsmentaliteit en helpen
om het verzuim in de werkorganisatie terug te
dringen. Dit zorgt voor minder verlet en een
hogere productie (werken met pijn heeft effect
op de kwaliteit van uw werk) en uiteindelijk werkt
dit preventief. Met een minimale investering in
een kwaliteitsproduct kunnen bovenstaande
ziektebeelden worden voorkomen,
gestabiliseerd en zelfs geheel opgelost.
Alle belanghebbenden, van werknemer tot
werkgever, tot arbeidsgeneesheer, alle partijen
winnen uiteindelijk met een kwalitatieve
veiligheidsschoen!
Ludo Guldentops, Consultant Functional
Footwear, Bata Industrials Europe
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Niet voor het eerst steken ook dit jaar in de
aanloop naar de ‘Dag over Preventie’ weer
zogenaamd kritische geluiden over de RI&E de kop
op. In chocoladeletters wordt gewag gemaakt van
een nieuw RI&E-concept, maar wie verder leest
ontdekt dat het steeds gaat om oude (en vooral
zure) wijn in nieuwe zakken. De compacte RI&E, de
digitale RI&E, de brainstorm-RI&E, de dynamische
RI&E, de RI&E als estafette, de Nieuwe RI&E, de
persoonlijke RI&E, de Gedrags-RI&E, het houdt
maar niet op.
Zo creatief als de aanjagers van deze hype zijn in
het bedenken van nieuwe namen, zo vastgeroest
zitten ze in hun weergave van hoe de meeste RI&E’s
worden opgesteld. Steeds worden enkele zaken
neergezet als pietluttigheden of open deuren, om op
basis daarvan alle andere RI&E’s af te kraken en het
eigen ‘nieuwe’ concept aan te prijzen. ‘Bijvoorbeeld
dat brandblussers over de datum zijn” heet het
in april 2012. En in april 2015: ‘Kom in de RI&E
niet aan met de brandblusser die niet is gekeurd.”
Ook mocht je in 2012 niet vragen of werknemers
in een timmerwerkplaats aan houtstof werden
blootgesteld. De vraag moest zijn: ‘Hoe heeft de
werkgever het houtstof-probleem getackeld?’
In 2015 heet het: “Wie zich in de RI&E van een
houtzagerij afvraagt of houtstof een probleem is,
heeft het niet begrepen.” Het lijkt wel of degenen
die zo begaan zijn met de RI&E, zelf zijn blijven
stilstaan in een verouderde (van voor deze eeuw
stammende) opvatting van de RI&E, wellicht is dat
hun eigen beroepspraktijk?
De kwaliteit van een RI&E staat of valt volgens mij
met die van de uitvoerende. Los daarvan rijst de
vraag of met het tackelen (wat is dat eigenlijk?)
van het houtstofprobleem de blootstelling ook
voldoende is beheerst. Of dat je zou kunnen
volstaan met die vraag te stellen?
Het is gemakkelijk de vraagstelling en met name de
woordkeuze van anderen te RI&E-diculiseren. Maar
die vragen kunnen een inleiding vormen waarmee
een adviseur de discussie kan openen, bijvoorbeeld
over het op orde hebben van de brandveiligheid.
Of over de blootstelling aan houtstof en wat de
werkgever daartegen heeft gedaan en wat hij nog
meer kan doen.
Al deze nieuwlichte-RI&E bevat kortom een
heleboel LA-RI&E die niettemin elk jaar gebracht
wordt met heel veel BOMBA-RI&E. Wie anderen zo
de maat neemt, moet erop bedacht zijn dat de eigen
woordkeuze ook tot hilariteit kan leiden.
Dat is dan een vorm van HARA KI-RI&E.
Ir. O.J. de Zemel
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Verslag NVvA Symposium 2015
Op de bres voor arbeidshygiëne

Eindelijk… het jaarlijkse evenement waar ik altijd naar uitkijk: het symposium van de NVvA! Vorig jaar
helaas gemist maar nu twee volle dagen vol vertier, genetwerk, opzuigen van informatie en nieuwe
ideeën opdoen!

Na de welkomstwoorden van Joost en Koen zit ik al snel op de punt van mijn stoel. Remco Houba
ziet voor ons een uitdaging in beroepsziekten. De noodzakelijke aandacht voor beroepsziekten wordt
krachtig geïllustreerd door de dodenkalender. Al jaren worden er 6000 meldingen per jaar gedaan.
Vraag me af of dit het topje van de ijsberg is.

Waarom is er al zo lang veel aandacht voor ongevallen en veel minder voor beroepsziekten?
Ongevallen zijn immers ondergeschikt aan beroepsziekten als je kijkt naar consequenties (doden en
ziektelast). Niet alleen de beperkte kennis over beroepsziekten bij betrokkenen speelt daarbij een rol.
De chronische risico’s worden in de RI&E vaak onderbelicht. Een groot deel van de beroepsziekten
openbaart zich ook pas na het pensioen. En last but not least, de zoektocht naar de herkomst van een
beroepsziekte is vaak complex. Remco oppert dat we wellicht van de aanpak van ongevallen kunnen
leren. Voor het eind van de presentatie neem ik me voor om dit jaar tenminste één beroepsziekte op
mijn werk te onderzoeken met een zogenaamde Tripod (ongevalsonderzoek vanuit de chemische
industrie). Ik roep alle collega’s bij arbodiensten op om dit jaar tenminste één beroepsziekte samen
met een bedrijfsarts uit te diepen en te zien wat het bedrijf daarvan leren kan in preventieve zin.
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Bijzondere beroepen
Ken je dat? Van die jaarlijkse evenementen die
je toch écht een keer wilt bezoeken? Zo wil ik
al jaren naar de Deventer Boekenmarkt, het
Dickens Festijn en de vlootdagen. En ieder jaar
weer zie ik keurig het verslag in het acht uur
journaal.
(Vechten tegen?) Windmolens
In sessie D over bijzondere beroepen nam ik
me voor om dit jaar zeker de open molendag
te gaan bezoeken. Aangestoken door Erik
Kateman – molenaar in opleiding, hart en
ziel - die ons meenam in de wereld van de
molenaars. Een diversiteit aan soorten molens
en bijbehorende risico’s. De veiligheidszorg
is door de jaren heen geprofessionaliseerd,
met onder andere een molen-RI&E en
incidentenregistratie. De volgende stap is
een arbocatalogus met een oplossingenboek.
Je raadt het al. In 2016 ga ik écht naar de
open molendag. Of anders is mijn naam Don
Quichote.
De AH moet het museum in …
John Havermans van TNO neemt ons
mee de musea in. Het gebruik van sterk
water, formaline, is wel bekend om weefsel
te conserveren. John beschrijft een groot
aantal varianten, waar tot mijn schrik echte
viezeriken bij zitten. Naftaleen, lood- en
arseenverbindingen, je moet toch wat om
die kever of neusaap voor het nageslacht
te bewaren. Gelukkig geeft John een aantal
voorbeelden van musea waar flink gesaneerd is
en de blootstelling aan stoffen nu beheerst is.
… zo snel mogelijk !
Tot slot een verhaal van Hans Hofmeester over
arbo binnen de professionele wielerwereld.
Geconcludeerd wordt dat de wielerwereld
vergelijkbaar is met een regulier MKB-bedrijf.
Nu heb ik zelf niet zo veel met wielrennen, maar
in gedachten maak ik een sprongetje naar Max
Verstappen en Epke Zonderland. Geldt voor
deze mannen ook de Arbowet?
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Wat heet normaal?
Op naar sessie G, persoonsgebonden bloot
stellingmetingen. Marcel Willemsen neemt
ons mee in de farmaceutische industrie. Een
mooi project met blootstellingsmetingen voor
en na de invoering van een beheersmaatregel,
een flexibel scherm. Interessant vond ik de
wijze waarop de medewerkers betrokken zijn
in het ontwerp van het scherm. De methodiek
‘Denken en Doen van Kaizen’ brengt me na
wat googlen al snel op de Lean-methode. Gelijk
maar een mental note maken... Kan Lean de
arbeidshygiënist helpen bij het implementeren
van verbetermaatregelen?
Aansluitend Henri Heussen met een vergelijking
van NEN 689 met de testing Compliance
richtlijn. NEN 689, een oud beestje maar wat
mag ik je graag gebruiken! De 689 wordt
inmiddels herzien met medewerking van Theo
Scheffers. Doet mij denken aan een collega
in het land die recent examen deed voor haar
hercertificering en werd doorgezaagd over
lognormale verdelingen. Straks toch die 689 én
richtlijn nog maar ’s uitprinten en lezen!
Kwijnend beroep?
In de plenaire sessie geeft Ralf Cornelissen
aan dat dit jaar helaas geen Bob van Beekprijs
uitgereikt wordt. Van de vier voorgedragen
scripties scoorde er maar één boven de onder
grens. Hopelijk dat er bij het lustrumsymposium
volgend jaar weer voldoende inzendingen zijn.
Marti Beeftink presenteert het project van de
in 2013 gewonnen buitenlandprijs. Mooi om
te zien dat met relatief weinig middelen en de
inzet van arboprofessionals zo veel gedaan
kan worden.
Tot slot geeft Huib Arts een toelichting op de
brief aan minister Asscher. Namens de NVvA,
NVVK en BA&O is commentaar gegeven op het
SER-advies over de positie van de bedrijfsarts.
Vanuit de verenigingen wordt er nagedacht over
een nieuw kennisinitiatief waarin de samen
werking wordt gezocht met universiteiten en
hoogleraren. Een einde vol discussie ging wat
langs mij heen. Ik was slechts onder de indruk
van het woord van de dag. Valorisatie.
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Petje op, petje af!
Weet je nog dat jaren geleden Edwin Hagelen
een Quiz presenteerde? Lang werd er over
gesproken. Komt de quiz terug, en zo nee
waarom niet? De symposiumcommissie heeft
een volwaardige vervanger voor de Quiz
gevonden: de Ignite sessie’s! Met twintig slides

presenteren een aantal collega’s een project,
hun passie of visie. Maar dan wel met slides die
binnen 5 minuten in rap strak tempo het scherm
over gaan. Idee voor je eigen werkoverleg, ICT
noem maar op. Ik kreeg er energie van!

Als de schemering invalt ….
Het avondprogramma bestond uit een mix van boogschieten, bonbons maken, lopend buffetten,
onderonsjes en dansen.

18
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Tussendoor werd de buitenlandbeurs 2015 uitgereikt. Met of zonder beurs reizen Nederlandse
arbeidshygiënisten heel wat af, getuige presentaties over congressen of activiteiten op de Bahama’s
en in Barcelona, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Leuven, Londen, Brussel, met uitschieters tot in
Sakhalin (Rusland), Venezuela en Zambia.
En de winnaar is… dat kunt u lezen in de nieuwsrubriek op onze website. Symposiumdag één was
een succes. Op naar dag twee!
NVvANieuwsbrief (26) 2015 - 3
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Verslag NVvA Symposium 2015
Dag 2: Een bres naar het
buitenland…
Buiten was het nog een beetje heiig, toen Joost van Rooij alweer de openingswoorden voor dag
twee sprak. Met aandacht voor de toekomst van ons werkveld, met toenemende digitalisering.
Daaraan hebben overigens diverse NVvA-leden hun bijdragen geleverd, denk aan DOHS-Base,
tools als Stoffenmanager en ART, PIMEX-video’s (nu ook in het Spaans!). Joost bracht nogmaals het
bestaan van de NVvA Innovatieprijs onder de aandacht, waarvoor tot nog toe weinig aanvragen zijn
binnengekomen. De Innovatieprijs betreft een bedrag van maximaal € 2500,= voor onkosten (niet voor
arbeidskosten), dat beschikbaar kan worden gesteld aan arbeidshygiënisten die een idee hebben voor
het ontwikkelen van een tool, een film, een presentatie, een instrument en dergelijke, waarmee wordt
bijgedragen aan de (ontwikkeling van) arbeidshygiëne.
Vervolgens gaf Koen Verbist het startschot voor de plenaire sessie, met een terugblik op de
voorgaande avond, met arbeidshygiënisten die, niet gehinderd door HCCP-regels of PBM, taarten
bakten en stokgevechten aangingen. Moeilijk te zien of het ging om honkbal of ken-do. Als eerste
spreker betrad Rik van Steenbergen van de FNV het podium, om zijn visie te geven op het recente
SER-advies “Betere zorg voor werkenden”.
om na te gaan of de OR (of PVT) de vereiste
instemming heeft gegeven.
In de discussie werd nog gesteld dat het
SER-advies vooral ingaat op de rol van de
bedrijfsarts en die van de overige arbo
deskundigen niet of nauwelijks noemt, terwijl
deze, juist bij preventie, een belangrijke rol
kunnen spelen.
Desgevraagd sprak Van Steenbergen de
bereidheid uit om vanuit de vakbeweging steun
te geven aan de initiatieven van de arboverenigingen om de stand van de wetenschap
vast te leggen in bijvoorbeeld de arbokennisdossiers.
Betere zorg voor werkenden
Van Steenbergen gaf uitvoerig toelichting
op de wensen vanuit de vakbeweging,
voor meer focus op preventie in plaats van
op de bedrijfsarts, met daarbij een meer
onafhankelijke positie van de bedrijfsarts ten
opzichte van de werkgevers. Ook pleitte hij voor
het wettelijk regelen van de toegankelijkheid
van bedrijfsartsen voor flexwerkers en zzp-ers.
Binnen bedrijven zouden de werknemers (in
casu de OR of PVT) meer invloed moeten
krijgen op de keuze van de preventiemede
werkers, en het arbo-spreekuur zou weer
ingevoerd moeten worden. Kortom, de FNV
vindt dat het SER-advies onvoldoende
aandacht besteed aan preventie en dat de
weeffout inzake de positie van de bedrijfsarts
niet wordt hersteld.
Contracten van werkgevers met arbodiensten
zouden een verplicht minimaal af te nemen
pakket moeten bevatten. Daarbij zou het de
plicht van de dienstverlener moeten worden
20

IJzersterk voor veilig werk
Vervolgens gaven Henk Jongsma (CNV
Vakmensen) en Jos van Werken (Metaalunie)
in een duo-presentatie, waarin zij uitgebreid
het 5xbeter-project in de metaalbranche
toelichtten met daaraan gekoppeld hun visie
op de ‘toekomstbestendige arbeidshygiënist’.
Het 5xbeter-project bestaat inmiddels alweer
10 jaar en wordt als zeer succesvol ervaren.
Een en ander werd onderbouwd met cijfers
over aantallen bezochte bedrijven, fysieke
maatregelen en bewustwording in de branche.
Het rapportcijfer dat bezochte bedrijven gaven
was in 2010 al een 7,6 en dat was in 2015
zelfs een 8,2.
Veel bedrijven doen een beroep op de verbeter
coaches en als gevolg daarvan is er veel
verbeterd in de metaalbranche, qua bewust
wording maar ook qua veilige en gezonde
werkomstandigheden.
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zijn dat er 83.000. Vervolgens schetste hij
de paradigma-verschuiving die zich in het
beroepsveld heeft voorgedaan: van (preventie
van) ‘suffering’ rond 1900, naar ‘absence of
disease’ rond 1950 tot het huidige (vanaf ca.
2000) streven naar ‘well-being’. In de afgelopen
periode richtte de BSOH zich op bevorderen
van preventie door de implementatie van de
‘arbeidshygiënische strategie’ in de Belgische
wet- en regelgeving te verbeteren. Voor de
periode 2016-2012 is de inzet om deze, samen
met de IOHA, internationaal in de EU verder
uit te werken, waarbij de BSOH zelf onder
andere bijdragen levert aan de ontwikkeling van
normen en richtlijnen voor luchtverversing en
temperatuurbeheersing op de werkplek.

De ontwikkeling van 5xbeter loopt van
inventariseren en opleggen van maatregelen
(2005), via meer vraag-gestuurde advies
trajecten (2010) naar de huidige benadering die
vooral gericht is op coaching en samenwerking
met de vragende bedrijven. Voor de toekomst
(2020) wordt voorzien dat de bedrijven op dit
gebied meer en meer zelf zullen doen (en dat
ook kunnen). Motiveren en leren van elkaar
zal steeds meer de insteek zijn, gepaard aan
een integrale aanpak, waarbij aansluiting wordt
gezocht met bestaande bedrijfsprocessen.
Tot slot werd gesteld dat als het 5xbeterproject iets heeft aangetoond, dan is het dat
investeren in arbeidsomstandigheden geld
oplevert: de werknemers waarderen de aan
dacht, werken daardoor effectiever en met meer
arbeidsvreugde. Je zou door al dat succes
bijna vergeten dat het in beginsel om hun
gezondheid gaat.
International Perspectives
Na de koffie met koek en informatiemarkt toog
uw reporter naar de kapel, alwaar de dienst
gewijd was aan de internationale perspectieven
voor de arbeidshygiënist. Met op het altaar
vertegenwoordigers uit België, Duitsland en
Engeland en in de banken de devote arbeids
hygiënisten. De sprekers gaven elk toelichting
op het ontstaan en de ontwikkeling van de
arbeidshygiëne en de beroepsvereniging in hun
thuisland. En dat alles in het Engels.
Tom Geens (België) bracht het enorm aantal
fatale arbeidsongevallen onder de aandacht:
wereldwijd één dode per 15 seconden (!),
ofwel twee miljoen doden per jaar. In de EU
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Christian Schuhmacher schetste de ontwik
keling van de Duitse Gesellschaft für Arbeidts
hygiene (DGAH) die in 1990 werd opgericht.
De zaken zijn in Duitsland anders geregeld
dan in Nederland. De recente ontwikkelingen
in Duitsland zijn, dat van 2007 tot 2011 de
‘Arbeitsgesundheitsschutz’ zich ontwikkeld
heeft tot een multidisciplinaire wetenschap.
Van 2011 tot 2014 is geconstateerd dat er
onvoldoende bedrijfsartsen beschikbaar waren,
zodat na 2014 de bedrijfsartsen een aantal
taken zijn gaan delegeren. Voorzien wordt nu,
dat er in 2016 onvoldoende assistenten voor
de bedrijfsartsen gevonden zullen kunnen
worden. Het IFA (Institut für Arbeitsschutz)
werkt aan haar missie, de arbeidshygiëne te
bestendigen als interdisciplinair vakgebied, met
50 expertisecentra. Er wordt tevens gewerkt
aan een systeem van training en certificering
van de professionals.
Als laatste spreker kwam Karen Niven op, als
vertegenwoordigster van de BOHS en tevens
van de IOHA. De BOHS bestaat inmiddels meer
dan 50 jaar maar dat is geen garantie voor
gemakkelijk succes. Ook in Groot-Brittannië
moet er gewerkt worden om ‘occupational
health’ terug te krijgen op de politieke agenda.
Nog in 1991 wist bijna niemand wat dat
eigenlijk was. Als Karen blootstellingsmetingen
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kwam uitvoeren met personal air-samplers,
was er bijna niemand die ze wilde dragen.
De rapporten werden in die tijd doorgaans
opgeborgen in een archiefkast en verder werd
er niets mee gedaan. Tegenwoordig zijn werk
nemers bereid de PAS-pompen te dragen,
zonder er een kwestie van te maken.
In vogelvlucht schetste Karen de ontwikkeling
van de COSHH-regulations vanaf 1988, te
beginnen met lawaai-normen in 1989.
Tussen 2000 en 2010 zijn er vele risk assess
ments uitgevoerd, maar sinds ongeveer 2010
is er gesnoeid in het budget van de HSE (vgl.
I-SZW) waardoor arbeidshygiënisten het ook
in de UK moeilijker hebben. Ondanks dat (of
daardoor?) is het aantal leden van BOHS van
1200 in 2009 gegroeid naar 1800 in 2014 en
heeft de BOHS niet te klagen over belang
stelling voor het vakgebied in de media.
Voor de nabije toekomst (2016 – 2010) wil de
BOHS groeien naar ‘leadership’ met als visie
“A healthy working environment for everyone”
en als missie, ‘het meest vooraanstaande forum
te worden voor informatie en expertise over
de bescherming van werknemers tegen de
gezondheidsrisico’s in het werk’.
In de discussie aan het eind van de sessie
werden nog interessante aanbevelingen
meegegeven voor de toehoorders.
Arbeidshygiënisten moeten slimmer opereren,
vertrouwen opbouwen. Het slotakkoord was:
“Trust and relationships, must be built in peacetime. We know enough! But is Occupational
Health dumbing down, or is it opening up?”
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Lunch-ALV
Tijdens de lunch werd, zoals de laatste jaren
gebruikelijk, de jaarlijkse ALV gehouden. Voor
het verslag en de besluiten verwijzen we naar
de berichtgeving van het bestuur hierover.
De bijeenkomst werd behoorlijk bezocht
en er ontsponnen zich enkele interessante
discussies. Over de vraag of de NVvA vaker
(gratis) trainingen voor de leden moet aan
bieden en zo ja, onder welke voorwaarden,
over welke onderwerpen. We mogen niet ‘de
markt’ verstoren. Wat we als NVvA vinden van
de middelbaar opgeleide AH, hoe te voorkomen
dat er een wildgroei aan MAH-opleidingen gaat
ontstaan van uiteenlopende kwaliteit?
Mede door deze spontane discussies bleef er
onvoldoende tijd over om het geagendeerde
discussie-onderwerp voldoende te bespreken.
Dat ging over de Stoffenmanager, die is
ontwikkeld met publiek geld en met steun van
de NVvA, maar inmiddels in ‘private’ handen
is. SZW erkent Stoffenmanager expliciet als
schattingsinstrument en veel bedrijven hebben
er data ingevoerd. Die krijgen nu een factuur
gepresenteerd als ze daarmee verder willen
werken. Vanwege tijdgebrek is besloten dat
het bestuur over deze kwestie een brief zal
opstellen die aan de leden zal worden voor
gelegd. Het geconstateerde tekort aan tijd
leidde in de rondvraag tot de opmerking dat we
meer tijd zouden moeten inruimen voor de ALV.
Toen de ALV nog niet gecombineerd werd met
het symposium, kwamen er echter bijna alleen
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bestuursleden en oud-bestuursleden opdagen.
Dus er moet ofwel binnen het symposium meer
tijd voor de ALV geprogrammeerd worden,
of misschien kan een aparte ALV (buiten het
symposium) gecombineerd worden met een of
twee interessante sprekers over een inhoudelijk
onderwerp?
Nano-Sessie
In de middag-sessie over ‘Nanomaterialen
– blootstelling en beheersing’ werd door
medewerkers van het Nano-centre een protocol
toegelicht om de blootstelling te beoordelen
in situaties waar met nanomaterialen
gewerkt wordt. Maatregelen nemen heet in
modern jargon niet ‘minimaliseren van de
blootstelling’ maar het ‘toepassen van bloot
stellingsminimalisering’. Nou ja, een kniesoor
(ondergetekende) die daarop let.
Meten is niet altijd nodig, er bestaan kwalita
tieve beoordelingsmodellen en ‘hazard banding
tools’ waarmee de risico’s beoordeeld kunnen
worden. Maar ja, “Meten is weten, gissen is
missen (en gokken is dokken)”. RIVM en IVAM
hebben voor verschillende materialen ‘nano
referentiewaarden’ opgesteld, gebaseerd op
de ‘best beschikbare kennis’ maar niet 100%
wetenschappelijk onderbouwd.
Tot zover gaat het over werken met nano
materialen. Blootstelling aan ‘proces-generated
particles’ (zoals bij verbrandingsprocessen)
vergen een andere benadering. Daar ontkom
je eigenlijk niet aan metingen en er zijn al
enkele meetinstrumenten ontwikkeld waarmee
persoonsgebonden metingen mogelijk zijn.
Daarnaast zijn er meetmethodes waarmee een
‘Nano-ID’ kan worden opgesteld, dat inzicht
geeft in de deeltjesgrootte-verdeling. De kosten
van de apparatuur en analyses kunnen nog wel
een obstakel vormen voor toepassing door de
doorsnee arbeidshygiënist. Gelukkig hebben
we inmiddels ‘good old’ Stoffenmanager Nano
1.5 (versie 2.0 is in de maak), al dreigt ook die
in de nabije toekomst niet meer vrij en gratis
toegankelijk te zijn. Voor maatregelen om de
blootstelling te beheersen kunnen we terecht
op www.ecellibrary.com (exposure control
efficiency library).
In de discussie bleek maar weer, dat één
gek (laat staan een zaaltje met 30 arbeids
hygiënisten) meer vragen kan stellen dan 10
wijzen kunnen beantwoorden.
Toetje: groentefilosoof
Na alle discussies op de millimeter was het tijd
voor ruimere vergezichten op ons vakgebied,
ons gepresenteerd door Bas Haring, die het zelf
omschreef als reflecties vanaf de zijlijn. Bas had
zich de vraag gesteld, hoe erg het zou zijn als
onze beroepsgroep zou verdwijnen? Na lang
nadenken was hij tot de conclusie gekomen
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dat hij toch wel veel te maken heeft gehad met
arbeidshygiëne. Het belette hem niet om het
over heel andere zaken te hebben, waaronder
‘domme vragen’, speltbrood, vétsin, Richard
Feynman, preventie en acceptatie van ziekte en
vliegtuigen die altijd kapot zijn, maar meestal
niet kapot genoeg om ermee door te vliegen.
Het verdwijnen van arbeidshygiënist als beroep
leek hem dan ook voornamelijk erg voor wie als
arbeidshygiënist zijn of haar inkomen verwerft.
Van zichzelf is het niet erg. Moet je dus maar
accepteren dat jouw beroep verdwijnt?

Slotakkoord
Koen Verbist reikte tot slot de prijs voor de
‘beste spreker’ uit aan Roberto d’Onofrio voor
zijn presentatie over ‘Arbeidshygiëne met de
poten in de klei’. In zijn slotwoord memoreerde
Koen, dat arbeidshygiënisten in feite zichzelf
overbodig maken. Daarmee mochten we met
een glas en een borrelnootje naar huis, ten
prooi aan verwarrende gedachten. Als ons vak
overbodig is geworden, krijgen we dan wel zin
gevingstrainingen of een transitievergoeding?
Waarom nog langer op de bres staan voor een
vakgebied dat wegzinkt in de klei? Als wij klaar
zijn met onze schone taak, zal alle werk gezond
en inspirerend zijn. Is dat erg?
Karel Witters, Jodokus Diemel,
Redactie NVvA Nieuwsbrief
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Nieuws van het IOHA front
Andrea Hiddinga, Joost van Rooij
Van 25 tot 30 april jongstleden vond de 10e IOHA International Scientific Conference plaats in Londen,
waar meer dan 600 deelnemers en ruim 200 sprekers acte de présence gaven, afkomstig uit 55
verschillende landen. IOHA staat voor International Occupational Hygiene Association, de koepel
van alle arbeidshygiëne verenigingen in de wereld. De IOHA houdt zich onder meer bezig met het
harmoniseren van internationale normen en richtlijnen, en streeft op het gebied van certificering naar
International Qualification Schemes, enigszins vergelijkbaar met de EU-certificatie zoals die voor
ergonomen bestaat.
De IOHA heeft een bestuur van 30 leden, die tweemaal per jaar bijeenkomen. Behalve de conferentie,
vond er in Londen ook bestuursoverleg plaats, waar dit keer de strategie voor de nabije toekomst van
de IOHA werd besproken.
Inmiddels zijn er 30 verenigingen, waaronder
ook de NVvA, lid van de IOHA en vertegen
woordigt deze organisatie meer dan 20.000
arbeidshygiënisten wereldwijd! De IOHA
organiseert om de drie jaar een internationale
wetenschappelijk conferentie. Drie jaar geleden
was de conferentie te gast in Kuala Lumpur
(Maleisië), de volgende zal plaatsvinden
in Washington in 2018. Het thema van de
2015 conferentie in Londen was: Building on
Occupation Hygiene together.
Met steun van de BOHS (Britse arbeids
hygiënistenvereniging) is de IOHA er wederom
in geslaagd om een succesvolle conferentie te
organiseren van hoog wetenschappelijk niveau,
met interessante key-notes, een gevarieerd
aanbod aan presentaties en posters en volop
gelegenheid voor het leggen of aanhalen van
contacten met arbeidshygiënisten uit meer
dan 67 landen!
Dutch influence
De Nederlandse inbreng in de Londense
conferentie was groot, zowel in het Scientific
Committee (Frank de Vocht, Jan Urbanus,
Joost van Rooij), als in het Abstract Review
Committee (Igor Burstyn, Wouter Fransman,
Hans Kromhout, Tim Meijster, Ton Spee) en in
de verschillende sessies (Theo Scheffers, Geert
Wieling, Suzanne Spaan, Jan Urbanus, Eef
Voogd, Erik van Deurssen, Daan Huizer, Hans
Kromhout, Jody Schinkel, Jan Twisk, Susan
Peters, Stan de Poot en Remko Houba). Daar
mogen we best trots op zijn.
Dutch Design
Tijdens de IOHA conferentie in Londen heeft
de NVvA op initiatief van Andrea Hiddinga
(IOHA bestuurslid) en Margreet Sturm (NVvA
bestuurslid) zelfs een geheel eigen sessie
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georganiseerd, getiteld: Dutch Design. Hierin
werden een aantal succesvolle Nederlandse
arbeidshygiënische projecten onder de
aandacht gebracht: Arbocatalogi (Ronald
Frencken), Allergieproject in Nederlandse
bakkerijen (Remko Houba), Het 5x beter project
in de Nederlandse metaalindustrie (Hilde
Bussink) en het Pimex-project (Andre Winkes).
Tijdens zo’n internationale conferentie besef
je pas goed hoe bijzonder deze sectorbrede
arbeidshygiënische projecten eigenlijk zijn. Daar
kan de rest van de wereld nog wat van leren.

Building on Occupation
Hygiene together
IOHA, London 2015
Meer informatie inclusief de abstracts
van presentaties zijn te vinden op:
www.ioha2015.org/ioha-2015presentations/
Persoonlijke aanrader van
Joost van Rooij: de key-note presentatie
van Prof. D. Spiegelhalter:

‘Friendly ways of communicating
Acute and Chronic Lethal Risk’.
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Vergadering IOHA
Na een periode van 2 jaar vergaderen en
discussiëren, zowel binnen de NVvA als op
internationaal niveau, is in de vergadering van
26 april de nieuwe IOHA strategie voor de
periode 2016 – 2020 vastgesteld. De missie van
de IOHA voor de komende periode wordt als
volgt omschreven:
De IOHA wil streven naar verbetering van het
internationale netwerk van arbeidshygiënische
verenigingen. De IOHA wil via haar internatio
nale leden arbeidshygiëne wereldwijd be
vorderen en ontwikkelen, om zo te streven
naar een veilige en gezonde werkomgeving
voor iedereen.
De doelen die IOHA zich stelt voor de komende
4 jaar, zijn:
1.	Bevordering van arbeidshygiëne wereldwijd.
2.	Verbetering van arbeidshygiënische
deskundigheid.
3.	Effectief netwerken en kennismanagement.
4.	Daadkrachtig bestuur.
De IOHA wil dit bereiken door:
• Gebruik te maken van sterke netwerken.
• Haar zichtbaarheid te vergroten.
• Inventief te zijn.
• Diplomatiek te werk te gaan
• Invloedrijker te worden
De wereld ziet er in 2015 anders uit!
Wijken de gestelde strategische doelen sterk
af van de vorige strategie? Eigenlijk niet, maar
we realiseren ons wel dat de wereld in de
afgelopen 10 jaar sterk veranderd is. Er moeten
andere paden bewandeld worden om onze
doelen te bereiken. In het verleden lagen veel
uitvoerende zaken bij het dagelijks bestuur.
In de komende periode zal er in werkgroepen
aan de strategische doelen gewerkt worden.
De werkgroepen bestaan uit afgevaardigden en
worden waar nodig aangevuld met vrijwilligers
van de verenigingen. Onderstaand een
toelichting op de gestelde doelen.
Bevordering van arbeidshygiëne wereldwijd
Om dit te bereiken moet de zichtbaarheid
van IOHA in de wereld verbeteren. Goed
ontwikkelde netwerken, met de juiste partners,
vormen hierin een belangrijke factor. De IOHA
is een Non Gouvernementele Organisatie
(NGO) voor de World Health Organisation
(WHO) en de International Labour Organisation
(ILO). Er zijn Memorandums of Understanding
(MOU’s) met zusterorganisaties zoals de
International Commission on Occupational
Health (ICOH), de International Ergonomics
Association (IEA) en de Society for Respiratory
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Protection (ISRP). De IOHA wil meer inhoud
geven aan deze overeenkomsten, met als
doel om effectiever samen te werken aan
de arbeidsomstandigheden in de wereld.
De IOHA gaat ook onderzoeken of er nog
andere strategische partners zijn waarmee
samengewerkt kan worden.
Verbetering van arbeidshygiënische
deskundigheid
Binnen dit strategische doel wordt gewerkt
aan de bevordering van arbeidshygiënische
opleidingen. Een voorbeeld hiervan vormen
The Occupational Hygiene Training Association
(OHTA) learning modules. De uitdaging is
gericht op het verhogen van de competenties
binnen de arbeidshygiënische opleidingen. Ook
wordt er continue gewerkt aan erkenning van
de diverse certificeringsystemen in de wereld.
Hiertoe kunnen de leden hun certificerings
systemen voorleggen aan de National
Accreditation Recognition (NAR) commissie.
Effectief netwerken en kennismanagement
Dit doel is één van de grootste uitdagingen.
De belangrijkste vragen zijn: ‘Hoe ontsluiten
we de kennis en informatie die beschikbaar is
binnen de OH-wereld op een goede manier
voor onze leden? Welke middelen kunnen we
daar voor gebruiken?’
De IOHA wil nadenken over de mogelijk in te
zetten communicatiemiddelen. Mogelijkheden
zijn een website, een nieuwsbrief, social-media.
Maar mogelijk bestaan er ook nog andere
middelen om elkaar op de hoogte te houden
van ontwikkelingen in de wereld, best practices
en belangrijke bijeenkomsten.
Daarnaast gaan we natuurlijk verder met het
organiseren van onze internationale congressen
(International Scientific Conference).
Het eerstvolgende congres zal plaatsvinden in
2018 in Washington DC. De IOHA streeft ernaar
om tijdens deze congressen de onderdelen van
deze nieuwe strategie te implementeren.
Zo zal er binnen het congres aandacht zijn
voor de ILO en WHO, maar ook voor de multi
disciplinaire samenwerking met de organisaties
waarmee wij een MOU hebben.
De IOHA blijft er naar streven om arbeids
hygiënische verenigingen aan zich te binden
en actief te betrekken bij de organisatie. In
de afgelopen periode zijn er nieuwe samen
werkingsvormen ontstaan. Sinds vorig jaar is
in Azië het Asian Network for Occupational
Hygiene (ANOH) opgericht. Ook de Spaans
sprekende landen zijn onderling een samen
werkingsverband aangegaan. De vorming
van deze regionale verenigingen, kan het
bewustzijn ten aanzien van arbeidshygiëne
in minder ontwikkelde gebieden verbeteren.
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De IOHA gaat onderzoeken of er ook lidmaat
schapsmogelijkheden zijn voor deze samen
werkingsverbanden.
Daadkrachtig bestuur
De IOHA realiseert zich dat zij sterk afhankelijk
is van de input van de afgevaardigden van
de leden organisaties. Daarmee ontstaat een
kwetsbaarheid. Een aantal organisaties (bijvoor
beeld AIHA, BOHS en AIOH) hebben in de
afgelopen jaren Chief Executives aangesteld.
Dit heeft goede impulsen gegeven aan de ont
wikkelingsmogelijkheden en continuïteit van hun
bedrijfsvoering. Qua financiën is de IOHA sterk
afhankelijk van de jaarlijkse ledenbijdrage en
de inkomsten uit de driejaarlijkse congressen.
Het IOHA bestuur gaat onderzoeken op
welke manier zij kan komen tot een krachtiger
en meer gedegen financieel model. Of het
aanstellen van een chief executive tot de
mogelijkheden behoort, zal daarbij worden
meegenomen. De uitkomsten van dit onderzoek
bepaalt welke stappen de IOHA de komende
jaren gaat nemen.

Conclusie en uitnodiging
Er ligt een nieuwe strategie. De 30 organisaties
die aangesloten zijn bij de IOHA hebben aan
gegeven samen aan deze strategie te willen
werken om de IOHA verder te laten groeien.
De IOHA realiseert zich dat, om succesvol
te zijn, er een grote berg werk verzet moet
worden. Hiervoor heeft de IOHA ook de leden
van onze eigen organisaties hard nodig. Leden
die geïnteresseerd zijn worden daarom bij
deze uitgenodigd om contact op te nemen met
Andrea Hiddinga.
Andrea Hiddinga,
NVvA vertegenwoordiger in IOHA;
e-mail: andrea.hiddinga@arbounie.nl
Met bijdrage van Joost van Rooij,
voorzitter NVvA.

AH’s op de Bahama’s
Verslag Buitenlandbeurs 2014
Yvonne Jansma, Jolanda Willems
Hoe krijg je de lachers op je hand? Door te zeggen dat je werplekonderzoeken gaat doen op de
Bahama’s. En dan ook nog met subsidie van de NVvA. “Zeker op het strand?” was een veel gehoorde
vraag. Een werkplekonderzoek op het strand was zeker mogelijk geweest, aangezien er op het strand
hard wordt gewerkt. Door badmeesters, door tractorbestuurder die iedere morgen het strand glad
trekken, en natuurlijk door de talloze verkopers van souvenirs en andere prullaria.
“Onze” werkplekken” bevonden zich echter niet op het strand, dus daar waren we minder te vinden
dan iedereen misschien zou denken. We waren wel te vinden in “echte” bedrijven en daarover willen
we graag wat ervaringen delen met de lezers van de NVvA Nieuwsbrief (zoals wij ook gedaan hebben
op het Symposium van afgelopen maart). In dit stuk gaan we nog wat nader in op de bevindingen van
onze bezoeken aan de bedrijven, op de aanbevelingen en op de follow-up die hieraan is gegeven door
middel van trainingen.
De Bahama’s is een land dat bestaat uit
zo’n 700 eilanden. Slechts een klein deel is
bewoond, zo’n 25 eilanden. Het land heeft
ongeveer 400.000 inwoners. De helft hiervan
leeft op het eiland New Providence waar ook de
hoofdstad Nassau is gelegen. Door de vele rijke
mensen die op de eilanden zijn neergestreken,
lijkt het met armoede wel mee te vallen.
De verschillen tussen arm en rijk zijn echter
zeer groot.
De PAHO (Pan American Health Organization:
een regionale afdeling van de WHO) heeft
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op de Bahama’s een kantoor om de overheid
bij te staan bij de organisatie van de publieke
gezondheidszorg voor de bevolking. Samen met
een overheidsinstantie van de Bahama’s was
de PAHO in 2013 een project begonnen om het
beheer van chemische stoffen te verbeteren. In
2014, toen het project bijna voltooid was, werd
duidelijk dat er nog veel onbekend was omtrent
het gebruik, de opslag en verwerking van
chemicaliën. Ook was niet duidelijk hoe groot de
blootstellingsrisico’s waren voor de werknemers
in de Bahama’s. De PAHO zag in dat het nood
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zakelijk was om arbeidshygiënische kennis
erbij te halen om de bovenstaande vragen
te beantwoorden. Een arbeidshygiënist zou
daarnaast ook kunnen kijken of er nog andere
risicofactoren van belang zijn.
Industrie en gezondheidszorg
Per jaar doen een miljoen toeristen het land
aan. Geen wonder dus dat het toerisme de
belangrijkste “industrie” is. Nassau (New
Providence) voorziet in haar inkomen, behalve
uit het toerisme, vooral door het aanbieden van
(financiële) diensten. De grootste industriële
bedrijven zijn te vinden in Freeport, op het
eiland Grand Bahama. Het systeem waarin
de industrie op dit eiland functioneert, is niet
vergelijkbaar met Nederland. De bedrijven

opereren in een soort vrijstaat. In de jaren ‘50
van de vorige eeuw heeft een Amerikaan voor
weinig geld een stuk land gekocht in ruil voor
de aanleg van een zeehaven, een luchthaven
en wegen en het bieden van werkgelegenheid.
Belasting wordt er nauwelijks geheven.
Verder vinden er op de andere eilanden land
bouwactiviteiten plaats en in min of meerdere
mate ook bouwactiviteiten. De grootste twee
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eilanden hebben ziekenhuizen, op de kleinere
bewoonde eilanden zijn er gezondheidsposten.
Bevindingen
Voor ons project hebben we de eilanden Grand
Bahama en New Providence bezocht, waarbij
we vijf industriële bedrijven hebben gezien op
Grand Bahama en diverse stakeholders hebben
gesproken. Daarnaast hebben we verschillende
werkplekken gezien in toerisme, industrie,
politie en MKB (bouw, onderhoud en dergelijke).
Gezien de vraagstelling hebben we gekeken
naar:
• kennisniveau werkplek gerelateerde risico’s
• veiligheidscultuur
• grootste arbeidshygiënische risico’s
• mogelijke verbeterpunten

Tijdens ons project vielen ons ook zaken op,
die lagen in de structuur en de organisatie.
Deze hebben we uiteindelijk ook toegevoegd
aan onze adviesrapportage aan de PAHO.
Onderstaand een korte weergave van de
bevindingen per onderwerp.
Kennisniveau werkplekgerelateerde risico’s
De kennis over arbeidshygiënische risico’s
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is in de Bahama’s en ook binnen industriële
bedrijven heel beperkt aanwezig. Denk hierbij
aan lasrook, gevaarlijke stoffen, fysieke
belasting, biologische agentia en (in mindere
mate) geluid.
Chemische stoffen hoeven binnen de Bahamas
niet te worden geëtiketteerd. Er is onvoldoende
kennis aanwezig over het uitvoeren van een
risicobeoordeling voor de blootstelling aan
gevaarlijke stoffen. Schattingsmodellen zijn
onbekend en worden dus niet gebruikt. Ook is
er weinig kennis hoe metingen moeten worden
uitgevoerd (of waarnaar). Tenslotte ontbreekt
ook de kennis om metingen te kunnen beoor
delen. Ook over de risico’s van fysieke belasting
en hoe deze belasting te bepalen ontbreekt
de kennis.

Binnen de private industriële bedrijven is wel
veel kennis over veiligheid en over specifieke
onderwerpen aanwezig. Niet omdat de overheid
dit eist, maar omdat een moedermaatschappij
dit vraagt of vanwege de specifieke interesse
of ervaring van een persoon. Deze kennis
blijft meestal binnen de muren van het bedrijf.
We hebben een aantal goede praktijken
gezien op het gebied van arbeidshygiëne die
mogelijk bruikbaar zijn voor anderen binnen
de Bahama’s. Voorbeelden hiervan zijn de
lektesten voor adembescherming bij de elektri
citeitscentrale, en preventiemaatregelen tegen
de Legionella bacterie op de scheepswerf.
Tot slot is er weinig tot geen kennis over het
doen van gezondheidskundige onderzoeken
in relatie tot risico’s op het werk. Er worden
binnen de bedrijven met de beste bedoelingen
gezondheidskundige onderzoeken gedaan,
maar vaak zonder enige relatie met de risico’s
in die bedrijven.
Veiligheidscultuur
Er is bijna geen aandacht voor preventie
van beroepsziekten. Dit komt vooral omdat
er praktisch geen kennis is om de arbeids
hygiënische risico’s te herkennen, met uitzon
dering van geluid, waar enige aandacht voor is.
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Concrete voorbeelden hiervan zijn:
• Op de vraag aan een bouwopzichter hoe
zij omgingen met “silica” kon hij vertellen:
“That is nice stuff to put on the wall. Good
for isolation.”
• Tijdens laswerkzaamheden bij één van de
grootste werkgevers in de Bahama’s waren
metingen uitgevoerd naar zuurstof en CO.
Die uitkomsten vielen binnen de normen,
zodat ze er van uitgingen dat de risico’s
waren beheerst.
Binnen de grotere industriële bedrijven met
een buitenlandse eigenaar is veiligheid wel
een belangrijk thema. De bedrijven die we
gezien hebben, hebben allemaal voor dit
onderwerp een verantwoordelijk persoon
aangewezen die moet toezien op naleving van
de veiligheidsregels. Er wordt daarom veel
aandacht besteed aan het ‘uiterlijke vertoon’.
Overal moeten persoonlijke beschermingsmid
delen worden gedragen (helm, bril, schoenen)
en er zijn borden die vermelden hoeveel dagen
al zonder ongevallen wordt gewerkt. Of de
verplichte PBM ook een daadwerkelijk nut
dienen, is van minder belang.

Binnen de zorg zijn risico’s t.a.v. biologische
agentia en fysieke belasting op hoofdlijnen wel
bekend, maar de werkcultuur die daarbij zou
moeten horen, is niet aanwezig. Dat hier grote
veranderingen nodig zijn, wordt ook in een deel
van deze sector herkent. Bij kleinere bedrijven
en hotels lijkt de aandacht voor arbeidsomstan
digheden niet tot de prioriteiten te behoren.
Grootste arbeidshygiënische risico’s
De grootste risico’s die wij hebben gezien
tijdens onze bezoeken worden veroorzaakt
door blootstelling aan lasrook, oplosmiddelen,
dieseluitlaatgassen en silica in de industrie
en de bouw, aan biologische agentia (met
name in de gezondheidszorg) en door zware
fysieke belasting (overal te vinden). De risico’s
worden soms onbedoeld en onbewust in stand
gehouden omdat PBM’s op de verkeerde plek
gedragen worden of niet op de juiste manier
(kapje voor adembescherming over een baard).
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Mogelijke verbeterpunten
Onze aanbevelingen lagen (natuurlijk) in
het verlengde van de bevindingen. De aan
bevelingen waren met name bedoeld voor de
overheid van de Bahama’s (Arbeidsinspectie)
en de PAHO. Grofweg komen onze
aanbevelingen neer op het volgende:
• Zorg voor bewustwording binnen de
overheid, de gezondheidszorg en de
industrie dat de aanpak van werkplekgerelateerde risico’s belangrijk is;
• Vergroot de kennis over arbeidshygiënische
risico’s en hoe deze aangepakt kunnen
worden. Betrek hierbij de relevante partijen
zoals de arbeidsinspectie, de industriële
bedrijven en de artsen (herkenbaarheid
van beroepsziekten). Maak hierbij gebruik
van bestaande kennisbronnen; er is veel
beschikbaar op internet.
• Organisatorische maatregelen, zoals het
gebruik maken van de “Early adaptors” en
reeds aanwezige goede praktijken.

De directeuren van de grote industriële
bedrijven, investeerden al veel geld in veiligheid
en waren zich er geheel niet van bewust dat er
nog andere risico’s waren. Mogelijk hebben we
ook in dit proces een steentje mogen bijdragen.
Natuurlijk is er nog een lange weg te
gaan. Discussies over het overtuigen van
management inzake de noodzaak om ook
risico’s op lange termijn te beheersen, zijn
hetzelfde in de Bahama’s als hier in Nederland.
Dat geldt ook voor de muren die er tussen
organisaties bestaan. Tot slot heeft de
buitenlandbeurs een goede bijdrage geleverd
aan ons eigen werkplezier en onze blik op
de arbeidshygiënische ontwikkelingen in het
buitenland.
Yvonne Jansma, HIS, Preventpartner;
Jolanda Willems, Preventpartner
Mail: info@preventpartner.nl

Follow-up
Binnen het project is op verschillende manier
een follow gegeven:
• Bespreken van bevindingen met directeur
arbeidsinspectie Bahama’s, PAHO,
Department of Environmental Health
Services (DEHS) en de milieudienst van het
industriepark in Grand Bahama.
• Een tweetal trainingen van
arbeidsinspecteurs: een basistraining voor
twee groepen arbeidsinspecteurs op twee
eilanden en een verdiepende training voor
arbeidsinspecteurs van vier eilanden en
adviseurs van DEHS.
• Bijdrage (presentatie) aan een nationale
bijeenkomst over preventie van
beroepsziekten binnen de gezondheidszorg,
met preventiemedewerkers van
verschillende ziekenhuizen en klinieken,
vakbond, vertegenwoordigers van ministerie
Volksgezondheid en de PAHO.
• Een adviesrapportage voor de PAHO, zodat
zij bevindingen en aanbevelingen kunnen
opnemen binnen het bestaande programma.

Training arbeidshygiëne op de Bahama’s

Terugblik
We zijn ongelofelijk blij dat de NVVA een
buitenlandbeurs in het leven heeft geroepen
om een bijdrage te kunnen leveren aan het
verspreiden van arbeidshygiënische kennis
in het buitenland. Hoe belangrijk dit kan zijn
hebben we letterlijk ondervonden tijdens onze
bezoeken aan de Bahama’s. Aan de trainingen
namen zeer gemotiveerde mensen deel, die
alle kennis en kunde opzogen. Ook op de
bijeenkomst met de gezondheidszorg waren
zeer gemotiveerde mensen aanwezig die nut en
noodzaak tot verandering inzagen.
NVvANieuwsbrief (26) 2015 - 3
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Higiene Ocupacional, Venezuela
Rudolf van der Haar
In Puerto la Cruz in Venezuela werd van 8 tot 10 oktober 2014 het 5e Latijns-Amerikaanse congres
van arbeidshygiëne gehouden (V Congreso Panamericano de Higiene Ocupacional). Dit om de
tweejaar terugkerend congres werd dit keer georganiseerd door de Venezolaanse arbeidshygiënische
vereniging (AVHO). Twee dagen voorafgaand aan het congres werden diverse cursussen gegeven.
Eén daarvan ging over het gebruik van ‘Stoffenmanager’ als instrument voor het evalueren van risico`s
bij blootstelling aan chemische stoffen. Deze cursus werd gegeven door twee NVvA leden (Henri
Heusen en Rudolf van der Haar) en mede mogelijk gemaakt dankzij een nog overgebleven bedrag
van de Buitenlandbeurs 2008. Beiden gaven ook tijdens het congres nog een presentatie over ‘Control
Banding & Nanodeeltjes’ en over het ‘Afleiden van Grenswaarden’.
Zoals gebruikelijk werd de dag voor het congres
ook de bijeenkomst met de Latijns-Amerikaanse
arbeidshygiënische verenigingen gehouden.
De aan deze bijeenkomst verbonden extra
verblijfkosten van de deelnemers werden deels
gefinancierd door een van de NVvA verkregen
schenking. In deze bijeenkomst werd vervolg
gegeven aan het werkplan dat is opgesteld
tijdens de in 2012 gehouden vergadering in Sao
Paulo, Brazilie, welke toendertijd mede mogelijk
gemaakt door de Buitenlandbeurs 2012.
Hierbij een kort verslag van een aantal aan
dachtspunten van het werkplan die werden
besproken.
Website
In 2012 is door de Argentijnse vereniging AHRA
de webpage Asociaciones de América Latina y
España de Higiene Ocupacional (http://www.
aldho.org) ontwikkeld en gefinancieerd met

als doel om een communicatie- en informatie
platform te creëren en op die manier de
integratie te bevorderen tussen de latijnsamerikaanse arbeidshygienische verenigingen.
Tijdens de vergadering werd besproken om
de webpage al dan niet aan te houden, gezien
het feit dat de inhoud weinig bijgewerkt wordt
en dat er vanuit de verschillende verenigingen
weinig bijdragen geleverd zijn. Er was over
eenstemming dat de webpage een belangrijke
functie kan innemen. Om deze een nieuwe
impuls te geven werd er besloten om een
redactiecomité samen te stellen bestaande
uit vertegenwoordigers van de Spaanse,
Argentijnse en Braziliaanse verenigingen.
Op de volgende bijeenkomst tijdens het VI
Panamerikaans Congres, dat in 2016 in Chili zal
worden gehouden, zal het functioneren van de
webpage opnieuw worden geevalueerd.
Gedragscode
Het belang van het hebben van een “code of
ethics” werd benadrukt, niet alleen om ethische
Meer informatie over het
‘V Congreso Panamericano
de Higiene Ocupacional ‘
is te vinden op:
http://avhointegral.org.ve/congreso/
De notulen van de daar gehouden
bijeenkomst van de Latijns-Amerikaanse
arbeidshygiënische verenigingen zijn te
vinden op:
www.aehi.es

Nederlandse inbreng in Zuid-Amerika …
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redenen maar ook omdat dit een vereiste is om
lid te worden van de IOHA. Er werd aangegeven
dat verschillende verenigingen (Argentinie,
Costa Rica en Perú) bezig zijn met het opstellen
van een “code of ethics” en dat deze op korte
termijn een aanvraag zullen indienen bij IOHA
om lid te worden. Het verstevigen van de
contacten met IOHA werd ook als een belangrijk
item gezien en men zal dan ook opnieuw
de IOHA uitnodigen om op het volgende
panamerikaanse congres aanwezig te zijn.
Grenswaarden
De Mexicaanse vereniging (AMHI) liet weten
dat de contacten met ACGIH om de publicatie
van de TLV® / BEI® 2014-waarden te vertalen
naar het Spaans, tot een goed resultaat hebben
geleid en dat binnenkort de Spaanse publicatie
zal verschijnen waaraan de Colombiaanse,
Chileense, Venezulaanse en Mexicaanse
verenigingen hebben meegewerkt. Voor de
vertaling van de TLV® / BEI® 2015 zullen ook
andere verenigingen uit Spaanssprekende
landen benaderd worden om mee te helpen.
Verder zal vanuit AMHI ook contacten gelegd
worden met AIHA om de mogelijkheden te
bekijken voor nadere samenwerking met de
latijnsamerikaanse verenigingen.

Certificering
Gezien de relatief grote variatie in opleidingen
werd door de deelnemers van de bijeenkomst
het belang gezien voor het opzetten van een
certificatiesysteem dat de kwaliteit van de
arbeidshygiënisten moet waarborgen. Op dit
moment hebben alleen Mexico en Brazilie een
dergelijk certificatiesysteem. Men besloot om
voor de volgende bijeenkomst een document
hierover te schrijven met daarin een overzicht
van eisen en richtlijnen waaraan een certificatie
zou moeten voldoen, welke in overeenstemming
moeten zijn met de door IOHA opgestelde eisen.
Hierover zal toenadering worden gezocht met
de IOHA.
Rudolf van der Haar,
División de Servicios de Prevención, Barcelona
email: rvan@mc-mutual.com

Opleiding
In 2014 is een begin gemaakt van een inventari
satie van universiteiten in Latijns-Amerika met
een arbeidshygienische opleiding. Tijdens
de bijeenkomst werden de eerste resultaten
hiervan gepresenteerd. Van de ongeveer 2600
geëvalueerde universiteiten hebben er zo’n 150
een aan arbeidshygiëne gerelateerde opleiding,
zowel op undergraduate als op graduate niveau.
De studieduur van de opleidingen kan uiteen
lopen van 2 tot 5 jaar, met als gevolg een vrij
grote variatie van de door de universiteiten
afgegeven academische titels. De inhoudelijk
analyse van de studieprograma’s zal in de loop
van 2015 worden afgerond.

Rudof van der Haar geeft een presentatie …
NVvANieuwsbrief (26) 2015 - 3
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Veel arbeidshygiënisten hebben afgelopen jaren de broekriem moeten aanhalen.
Gelukkig komt de zomer er alweer aan, hopelijk met goed weer, veel zon en mooie vergezichten.
Voor wie naar het buitenland gaat, hebben we daarom een tip.
Griekenland schijnt erg goedkoop te zijn, al is het op moment van dit schrijven
niet zeker of u daar met Drachme of met Euro moet betalen

Ter plaatse kunt u vrij goedkoop een auto huren en verder nog brandstof besparen door zoveel
mogelijk in de slipstream van een auto voor u te rijden.
Bovenstaand stilleven met rijdende vrachtwagen, genomen op Rodos, 2014,
toont echter dat dit met risico’s gepaard kan gaan.
De palletwagen en de grote kartonnen doos zijn niet vastgezet.
Laat u hierdoor niet weerhouden maar blijf dus niet te lang achter zulke vrachtwagens rijden

De redactie roept de lezers op om foto’s aan ons te mailen, liefst voorzien van een kort commentaar.
Wat is er te zien en waarom wilt u dit delen met de lezers van de Nieuwsbrief.
U kunt uw foto’s mailen aan het secretariaat (nvva@arbeidshygiëne.nl) of aan één der redactieleden.
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Nieuwe kopopleiding Arbeids- en
Organisatiekunde
Wim van Alphen, André Verbeek, Dick Oosthuizen
PHOV wil het arbopakket nog completer maken met een nieuwe opleiding. Er start een opleiding op
het gebied van Arbeids- en Organisatiekunde voor arbeidshygiënisten en hoger veiligheidskundigen.
Dit om de arbeidshygiënisten en hoger veiligheidskundigen een meer integraal pakket aan deskundig
heid aan te bieden en ze naast de reeds aanwezige technische kennis ook meer kennis te geven over
het beïnvloeden van gedrag en cultuur. Binnen de arbozorg is immers al enige tijd een ontwikkeling
gaande om meer aandacht te besteden aan organisatorische zaken, gedrag en cultuur. Alles kan qua
technische voorzieningen nog zo goed op orde zijn, ook organisatorisch moet alles goed geregeld
zijn. Als de medewerker onvoldoende of geen gebruik van deze voorzieningen maakt en zich niet aan
de procedures houdt, dan werkt het niet en blijven er ongevallen en beroepsziekten optreden. Met het
beïnvloeden van organisatie, cultuur en gedrag valt de komende tijd nog veel winst te behalen op het
gebied van betere werkomstandigheden.
Synergievoordelen
Om arbeidshygiënisten structurele bagage op
het gebied van cultuur en gedrag aan te reiken,
biedt PHOV nu een speciale kopopleiding op
het gebied van Arbeids- en Organisatiekunde
aan. Niet zomaar een losse dag of een losse
module, maar een volledig aanvullend pakket
bovenop de kennis en vaardigheden die de
Arbeidshygiënisten al hebben.
De kopopleiding is vergelijkbaar met de eerder
opgezette specialisatie Hogere Veiligheids
kunde voor Arbeidshygiënisten. Met het diploma
Arbeidshygiëne krijgen cursisten vrijstelling
voor het basisprogramma en hoeven ze alleen
de kopopleiding Arbeids- en Organisatiekunde
(A&O) te volgen (zie figuur). Voor de opleiding
A&O is certificering aangevraagd bij Hobéon.

De wettelijke taak beter invullen
Een groot inhoudelijk voordeel is dat de
wettelijke taak die kerndeskundigen hebben,
te weten het toetsen van de RI&E, nu veel
gedegener kan plaatsvinden. Immers deze
toetsing gebeurt dan niet met de deskundigheid
en perceptie vanuit slechts één discipline,
maar vanuit gecombineerde disciplines. Dus
zeker ten aanzien van het beoordelen van
de volledigheid van de RI&E en de juiste
risicoweging is deze beoordeling meer valide.
Dit is van zeer groot belang omdat de RI&E
als belangrijkste middel wordt gezien om
op een gestructureerde en evenwichtige
wijze te werken aan de verbetering van de
arbeidsomstandigheden en het terugdringen
van ongevallen en beroepsziekten.
Wat houdt de kopopleiding A&O in?
De kopopleiding A&O is bij PHOV gericht op
het kunnen toepassen van actuele organisatie
diagnose- en verandermodellen om het
veiligheids- en gezondheidsgedrag binnen het
bedrijf te verbeteren. Daarnaast is er uiteraard
aandacht voor de specifieke taken van de
A&O-deskundige op het terrein van kwaliteit
van de arbeid, psychosociale arbeidsbelasting
(PSA) en duurzame inzetbaarheid. Door een
praktische insteek laten de geleerde kennis
en vaardigheden zich gemakkelijk vertalen in
concrete werkwijzen binnen organisaties en
bedrijven. Het programma bestaat uit zeven
modules en een scriptietraject.
Onderstaand worden alle modules kort
beschreven:
Module Inleiding
In deze module maak je kennis met de rol en
functie van de A&O’er. Wat is het speelveld en
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hoe kun je van toegevoegde waarde zijn voor
organisaties en bedrijven. We staan ook stil bij
de ontwikkeling van de A&O’er. We behandelen
de kerntaken, competenties, intervisie en
intercollegiale toetsing.
Module A&O’er als onderzoeker
De A&O’er moet in staat zijn om goed organi
satieonderzoek uit te voeren. Daar waar de
arbeidshygiënisten concrete risicovolle situaties
en activiteiten kunnen beoordelen is dat voor
de A&O’er toch wel anders. De A&O’er doet
vooral onderzoek naar de menselijke factor in
de organisatie. Maar wat wil je meten, waar
mee wil je meten, is het te meten? Door
middel van A&O-onderzoeksinstrumenten
wordt een verdieping gemaakt in het uit
voeren van organisatieonderzoek. Hierin zal
het onderzoeken van psychosociale arbeids
belasting specifiek aan de orde komen.
Module Adviesvaardigheden
Deze module is gericht op het ontwikkelen van
advies- en schrijfvaardigheden van de A&O’er.
Deze zijn essentieel om de klantvraag scherp te
krijgen en helder over te brengen. De opgedane
vaardigheden kun je direct toepassen bij de
moduleopdrachten en in de praktijk.
Module Verzuimmanagement
In deze module komt verzuimmanagement in
brede zin aan bod. Hoe kunnen organisaties
zaken rondom verzuim goed organiseren
en vertalen in effectief beleid? De rol van de
A&O’er hierin kan divers zijn, waardoor een
breed palet van kennis en vaardigheden nodig
is. En hoe verhoudt verzuimmanagement zich
tot duurzame inzetbaarheid en waar liggen de
grenzen van beide? Daarnaast vindt er een
verdieping plaats naar relevante wetgeving,
het uitvoeren van verzuimanalyses en het
omgaan met de balans tussen belasting en
belastbaarheid van medewerkers.
Module Duurzame inzetbaarheid
In het verlengde van verzuimmanagement komt
in deze module de preventieve kant meer aan
bod. Hoe kunnen werkgevers en werknemers
werken aan duurzame inzetbaarheid? Wat
verstaan we hieronder en hoe pakken we het
aan? Naast fysiek en mentaal gezond zijn en
blijven, is er specifieke aandacht voor zaken die
samenhangen met duurzame inzetbaarheid van
medewerkers zoals arbeidsmotivatie, betrok
kenheid, persoonlijke ontwikkeling, levensfases
en balans tussen werk en privé. Uiteraard
hebben we hierbij veel aandacht voor de rol en
vaardigheden van de A&O’er en hoe deze kan
adviseren over programma’s op dit terrein en de
implementatie en borging daarvan.
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Module Kennisoverdracht
Naast de vakinhoud is het noodzakelijk om
jezelf te ontwikkelen tot een professionele
adviseur die in staat is om kennis over en
draagvlak voor zijn adviezen te creëren.
Communicatievaardigheden, trainen en
presenteren worden jouw tweede natuur.
Module Kwaliteit van de arbeid
Kwaliteit van de arbeid is de bronaanpak van
een A&O’er. Als de arbeid niet goed is geor
ganiseerd, is de kans op ongemotiveerde
medewerkers groot, kan werkdruk als te hoog
worden ervaren, kan dit effect hebben op de
gezondheid van medewerkers, tot verzuim
leiden, invloed hebben op arbeidstevredenheid
en is er een grotere kans dat er ongevallen
plaats vinden. De factoren die invloed hebben
op de kwaliteit van de arbeid worden in deze
module behandeld. Ook komen verschillende
benaderingen van kwaliteit van de arbeid aan
bod en wordt gekeken hoe dit in kaart kan
worden gebracht en verbeterd kan worden.
Oogmerk
Met deze derde discipline, A&O, wordt beoogd
een nog volwaardiger en breder opgeleide
arbodeskundige af te leveren die de zaak
breder kan benaderen, zowel vanuit een tech
nische als vanuit een organisatorische en een
gedragsinvalshoek. Ook voor bedrijven is dit
interessant: geen deskundigen die slechts
vanuit één kant de zaak bekijken, maar een
deskundige met een bredere geïntegreerde
visie die meer met organisatorische en bedrijfs
economische factoren rekening houdt. Tot slot
is dit ook voor de positie van de deskundige
interessant, omdat het werk leuker en vollediger
wordt en bovendien heb je als meervoudig
deskundige een veel grotere marktwaarde.
Wim van Alphen, André Verbeek en
Dick Oosthuizen
Kijk voor meer informatie op www.phov.nl
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Een kat in de zak of speelt er iets
anders?
Vincent Vrooland
In een slechtnieuwsgesprek moet je er in het begin niet omheen draaien. Daarna is er ruimte voor
reflectie, nuances of actie. Het slechte nieuws is dat de voorgestelde PHOV-opleiding zodanig ernstig
niet voldoet aan de certificeringsnormen dat het niet voor te stellen is dat deze door de certificerende
instellingen wordt goedgekeurd. Ook de studenten die deze opleiding volgen zullen niet in aanmerking
komen tot certificering als A&O-deskundige. Wordt hier dan een kat in een zak verkocht? Volgens
wet- en regelgeving luidt het antwoord: ja. Zal dat lukken? Nee. Maar daarmee zijn we er niet. Want dat
weet de PHOV ook wel. En aangezien ze het kennelijk toch doorzetten is er iets anders aan de hand.
Maar wat speelt er dan?

Reactie op PHOV-initiatief
Na de eerste bekendmaking van het
PHOV-initiatief voor de A&O-kopoplei
ding, werd daarop kritisch gereageerd
in de Linkedin-discussiegroep “ARBO
professionals”.
Omdat we de NVvA-leden niet onwetend
wilden laten van de kanttekeningen, die
bij de A&O kopopleiding zijn gemaakt,
heeft de redactie aan Vincent Vrooland
(die de discussie opstartte) gevraagd om
een reactie te schrijven op het PHOVinitiatief zoals dat in het voorgaande
artikel is beschreven.
Vervolgens hebben we de reactie van
Vincent aan PHOV voorgelegd om hen
in staat te stellen de kritiek te weerleg
gen. De beide artikelen vindt u op deze
en volgende pagina’s van de Nieuwsbrief,
zodat onze lezers hun een eigen oordeel
kunnen vormen over het PHOV-initiatief.
De redactie van de NVvA Nieuwsbrief

Nuancering en reflectie
Het aardige is natuurlijk dat het PHOVplan blijkt geeft van interesse in arbeids- en
organisatiekunde. Daarmee bouwt het voort op
de visie van het rapport “Preventiedeskundigen,
heden en toekomst”, die al in 2007 voor en
door de beroepsverenigingen op de agenda is
gezet. De strekking daarvan is dat werkgevers
de voorkeur geven aan multidisciplinaire
deskundigen. Geconstateerd werd daarbij dat
de middelbaar geschoolde adviseurs meer aan
multidisciplinair werken doen dan hun hoger
opgeleide collega’s. Het is voor hen ook wat
makkelijker. Zo constateert het rapport dat de
middelbaar geschoolde adviseurs op MBO+NVvANieuwsbrief (26) 2015 - 3

niveau makkelijker in staat zijn uiteenlopende
bestaande (meet)instrumenten in te zetten.
Bij de hoger geschoolden ligt dat anders.
Die voelden, en voelen zich nog steeds,
comfortabeler in de criteria en uitgangspunten
van hun eigen discipline.
Uiteraard zijn er grote verschillen.
Arbeidshygiënisten en Veiligheidskundigen
hebben hun vertrekpunt bij het analyseren en
beheersen van risico’s. Hun onderscheidend
vermogen is technische kennis en de daar
bij behorende expertrol op een terrein van
bekende normen, voorschriften en te berekenen
gevaren. A&O-ers vertrekken vanuit sociaalwetenschappelijke kennis. De doelstellingen
van hun vak hebben een vaak geciteerd
uitgangspunt: de werkgever dient werk te
verschaffen dat overeenkomt met de krachten
en bekwaamheden van de werknemers en dat
de gezondheid niet schaadt. Welke aspecten
van arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud en
arbeidsverhoudingen laat hen bloeien of brengt
ze sociaalpsychologisch in het nauw?
Op A&O gebied zijn er veel minder normen.
A&O-ers moeten laveren tussen vaak tegen
gestelde visies, grote kracht-, positie- en doel
stellingsverschillen en een zeer veranderlijke
context. Tegenover de expert-adviesrol van
arbeidshygiënist en veiligheidskundige staat
hun veranderkundige adviesrol. De een moet in
staat zijn te overtuigen, de ander moet resultaat
bereiken door te spelen met de bedrijfskundige,
sociologische en arbeidspsychologische
inzichten, belangen, emoties of motivatie
van anderen.
En beiden komen elkaar tegen op twee
domeinen: Gedrag en Cultuur. Voor de een
vanuit normatieve modellen over veilig en
gezond gedrag en voor de ander vanuit
tentatieve modellen over bedrijfskundige en
psychologische factoren, vaak gerelateerd aan
verschillende niveaus.
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Imago-problemen en kwaliteitsbehoefte
De ontmoeting en kruisbestuiving tussen
de verschillende disciplines had goede
dingen kunnen opleveren. Maar de tijden zijn
veranderd. De liberalisering van de arbozorg
en de economische crisis hebben hun eigen
gevolgen. Er zijn minder regels. Maar ook
minder arbo-kwaliteit. Branche-RI&E’s zijn nogal
eens van twijfelachtige kwaliteit. De oorzaken
van verzuim worden verstopt achter de leuze
“verzuim is een keuze”, waardoor de invloed
van werk of leidinggeven buiten zicht is geraakt.
Werkdruk wordt werkbeleving.
De economische crisis heeft de aandacht voor
flexibiliteit verhoogd en die voor arbo (tijdelijk)
verminderd: overleven, kostenbesparing en
tegenwoordig innovatie en reorganisatie staan
hoger op de agenda. In de ene sector wordt
het werk ondergesneeuwd door procedureverdichting. In de andere sector wordt driftig het
personeel gesaneerd. Organisaties veranderen
en kijken anders naar hun medewerkers.
Meer dan vroeger worden werkproblemen
geïndividualiseerd en bij de werknemers zelf
neergelegd. Naast de kwaliteit van het werk
zijn begrippen als eigen verantwoordelijkheid,
wendbaarheid en weerbaarheid van de mensen
in opkomst.
Dat vraagt om versterking van kwaliteit en
professionaliteit van de preventiedeskundige.
Helaas gebeurt er iets anders. Bij de preventie
deskundigen raken twee groepen in problemen.
De bedrijfsartsen worden bekritiseerd op hun
afhankelijkheid, de veiligheidskundigen om
het inzakken van de kwaliteit van sommige
opleidingen.
Met de vernieuwing van de Arbowet en de
vernieuwing van de certificering kan wellicht
het tij worden gekeerd. Maar ook de preventie
deskundigen zelf, hun beroepsverenigingen en
de opleidingen moeten zich meer dan vroeger
door kwaliteit bewijzen. De verminderende
kwaliteit binnen de opleidingen wordt door
de PHOV-directeur Van Alphen erkend:
“Opleidingen die iedereen toelaten verstieren
de markt. Wij wijzen ieder jaar behoorlijk wat
mensen af, maar die stromen naadloos andere
opleidingen binnen. Wij vinden dat we een
niveau hoog te houden hebben, Je bent er niet
bij gebaat om veel zwakke mensen op de markt
te zetten met een slecht niveau”.
De meetlat langs het plan van de PHOV
De opleidingen voor de preventiedeskundigen
zijn zogeheten kop-opleidingen. De instromers
moeten al behoorlijk veel kennis hebben
anders is het onderwijs niet te volgen. Voor
de A&O-opleiding is een afgeronde sociaalwetenschappelijke studie op HBO- of WO de
voorwaarde voor instroom. Binnen die studie
moet minstens 1290 uur zijn besteed aan A&O36

Vincent Vrooland
Drs.V.Chr.Vrooland is mede-oprichter van
de beide A&O-opleidingen die nu lopen,
aan de Haagse Hogeschool en aan de
Nederlandse Academie van Arboweten
schappen. Daarnaast is hij lid van het
Centraal College van Deskundigen Arbo,
dat over de certificering gaat.
Hij is zelf geen A&O-deskundige en geen
lid van de betrokken beroepsvereniging.
Zijn mening is dat meer maar dan goede
A&O-opleidingen welkom zijn, evenals
goede A&O-cursussen voor technische
arboprofessionals.

vraagstukken. De daarop volgende certificatieeis maakt duidelijk dat er in de kopopleiding zelf
ook nog behoorlijk gestudeerd moet worden,
namelijk 1280 uur, waarvan 250 uren les zijn
verplicht.
Het PHOV-plan voldoet niet aan de basiseisen omdat het de vooropleidings-eisen
vervangt door het eis van het diploma HVK
of AH. En vervolgens het aantal contacturen
reduceert tot 12 dagen, de ruimte voor zelf
studie reduceert van 450 tot 150 uur en de op
professionalisering gerichte stage van 520 uur
reduceert tot een scriptie van 300 uur.
Zie bijgaande tabel.
Met andere woorden, onder de kop van de
A&O-opleiding wordt een verkeerde en veel
te kleine romp geplaatst. Vervolgens wordt
gesteld dat je met een kwart van de normale
inspanning hetzelfde niveau kan bereiken als
in de andere A&O-opleidingen. Dat is met geen
mogelijkheid haalbaar. En daarom kiest het
programma ook voor een totaal andere inhoud.
Onhaalbaar
Trek je van de 95 contacturen twee dagen af
voor(scriptie) begeleiding en van de zelfstudie
per module 2 dagen af om werkopdrachten
uit te voeren dan kan aan de verschillende
modules nauwelijks meer dan 1 lesdag
en 1 dag lezen worden besteed. Uit pure
nood en tijdgebrek wordt gekozen voor een
opleiding van een lager (MBO+)niveau, waar
bij per module steeds wordt gekozen voor
het praktisch leren omgaan met bestaand
instrumentarium. De basisvakken van de A&Okunde zijn geheel verdwenen. Voor analyse en
inzicht zijn bedrijfskunde, organisatiekunde,
arbeidssociologie en arbeidspsychologie nodig.
Bij adviseren en implementeren gaat het om
veranderkunde en interventiekunde. Alle zes
disciplines ontbreken. Terecht. Want dat zijn
geen disciplines die je in een middag kan leren.
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heid in plaats van vanuit psychologie en HRM.
Daarnaast ligt de nadruk op ontwikkeling van
de organisatie die veiligheids- en gezondheids
gedrag stimuleert, dus vanuit de organisatie
denken om veiligheid en gedrag te verbeteren.

Het idee dat bij A&O-adviseurs een ontwikkel
benadering beter is dan een duwende expert-rol
ligt buiten de horizon. Aan de beroepshouding
van de A&O-er wordt niet gewerkt. Volstaan
wordt met de beoordelende expert-rol van de
HVK. Aandacht voor een belangrijk onderdeel,
de intervisie en het professionaliseren van het
eigen handelen, is afwezig. In de A&O-opleiding
is zelfs de hele stage van 520 uur aan dit
onderwerp gewijd.
Het ontbreken ervan in het PHOV-plan is
dodelijk. Dat gaat het dus niet worden.
Het geheel overziend is de kaalslag zo com
pleet dat iemand die deze opleiding volgt geen
vrijstellingen zou kunnen verkrijgen voor de
“normale” A&O-opleiding.
Wat is er hier aan de hand?
In 12 dagen kan je van een technische des
kundige geen hooggeschoolde sociale weten
schapper maken. Die toverpil bestaat niet en
dat weet de PHOV natuurlijk ook. De enige
oplossing die dan overblijft is om het A&O-vak
te verkleinen en het niveau ervan te verlagen.
En dat is precies wat de PHOV welbewust doet.
In hun programma staat letterlijk:

Van het maatschappelijk belang dat werk in
overeenstemming moet zijn met de krachten
en bekwaamheid van de werknemer en de
gezondheid niet schaadt blijft dus alleen de
gezondheid over. Van arbeidsorganisatie,
arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen is
afscheid genomen. Behalve de arbeidspsycho
logie zijn zo ook bedrijfskunde, organisatie
kunde, arbeidssociologie, veranderkunde
en interventiekunde verdwenen. Of anders
gezegd, de PHOV heeft de inhoud veranderd,
versmald en en verkleind en slaat de sociaal
wetenschappelijke kennis over. Dat mag.
Maar noem het dan geen Arbeids- en Organi
satiekunde maar gewoon Veiligheids- en
Gezondheids-gedragkunde.
Het plan van de PHOV komt neer op de uit
spraak: een goede veiligheidskundige is een
A&O-er. Ook ten aanzien van de doelstellingen
en bekwaamheden van de deskundige zijn
er beperkingen aangebracht. In een reactie
op eerdere kritiek gaf de coördinator van de
opleiding aan, dat ‘een A&O-deskundige is
iemand die goed onderzoek doet en daar
conclusies uit trekt’. Dat is een uitzichtloos
eindpunt. Wellicht is het de definitie van een
ouderwetse veiligheidskundige uit de vorige
eeuw. En gelukkig heeft een A&O-deskundige
een andere rol en meer bekwaamheden: wat in
de PHOV-opleiding het eindpunt is, is voor een
echte A&O-deskundige een van de mogelijke
vertrekpunten.
Wat blijft er dan over?
Voor een A&O-opleiding is het veel te klein
en te smal en is het niveau te laag. Aan een
HVK-er die geïnteresseerd is in een verdieping
op gedrag en cultuur wordt niets geboden.
De beste typering is: het is een op praktisch
omgaan met instrumenten gerichte verbreding
op MBO+niveau, dus aantrekkelijk voor de
taakverrijking van middelbare veiligheids
kundigen. Dat kan. En dat komt overeen met
het rapport uit 2007.
Maar meer dan dat is het niet.
Vincent Vrooland, Vrooland Advies; NAAW

PHOV gaat voor ‘A&O nieuwe richting’,
ingestoken vanuit arbeidsveiligheid en gezond
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Reactie van PHOV op
“Kat in de zak of wat anders?
Vanzelfsprekend voldoet PHOV met haar opleiding A&O aan de competen
ties (vakkennis, vaardigheden en houding) zoals deze gepubliceerd zijn in de
Staatscourant. De cursisten die bij ons slagen voor de kopopleiding A&O voldoen
aan de voorwaarden die gelden om gecertificeerd te worden. PHOV staat voor
kwaliteit. PHOV is een stichting zonder winstoogmerk met onder andere als doel
om kennis te verspreiden, die een bijdrage levert aan het vergroten van de veilig
heid en gezondheid en om de kwaliteit van het veiligheidskundig en aanverwant
onderwijs te borgen.
De competenties zijn voor de Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist en
Arbeids- en Organisatiedeskundige voor een belangrijk deel identiek. Daarom is
een deel van de opleidingen van de deskundigen gelijk, zoals aanbevolen in het
rapport ‘Onder druk wordt alles vloeibaar’. Dit is de reden dat Hoger Veiligheids
kundigen en Arbeidshygiënisten voor een deel van de opleiding vrijstelling krijgen.
Tijdens de kopopleiding richten zij zich op de specifieke kennis en vaardigheden
van de A&O-er.
Door de combinatie van een al reeds genoten opleiding Hogere Veiligheidskunde
of Arbeidshygiëne en de kopopleiding A&O wordt aan het urencriterium voldaan.
Evenals de opleidingen Hogere Veiligheidskunde of Arbeidshygiëne is de kopop
leiding A&O op post-HBO-niveau.
PHOV heeft de kopopleiding opgezet samen met twee gecertificeerde A&Odeskundigen, Diederike ten Berge en André Verbeek. Diederike heeft een lange
periode gewerkt bij grote arbodiensten en is momenteel werkzaam als zelfstan
dig adviseur. André is onder andere kerndocent aan de A&O-opleidingen van de
Haagse Hogeschool en van PHOV.
De lessen worden vorm gegeven door gecertificeerde A&O-deskundigen en
specialisten uit het vakgebied. De specialisten zijn docenten van verschillende
universiteiten en kennisinstituut TNO.
De opzet van de kopopleiding komt vooral voort uit de dagelijkse praktijk van de
A&O-deskundige waarbij de klant centraal staat. Een goedlopende organisatie is
gebaat bij gemotiveerde, betrokken en gezonde werknemers, ook uit financieel
belang. We hebben het dan aan de ene kant over het organiseren van werk en
functies en aan de andere kant over gedrag en cultuur. Hiervoor wordt binnen de
PHOV-opleiding juist de bedrijfskundige invalshoek gecombineerd met sociologi
sche en arbeidspsychologische inzichten en veranderkunde.
De elementen veranderkunde, organisatiediagnose, cultuur, functieontwerp,
interventiekunde, organisatiekunde en -onderzoek en intervisie komen duidelijk in
de kopopleiding naar voren. Dit in het streven om met deze inhoudelijke bagage
positieve en concrete veranderingen in bedrijven door te voeren.
Met de kopopleiding tracht PHOV een brug te slaan tussen het A&O-vakgebied
en de vakgebieden arbeidshygiëne en veiligheidskunde. Waarom eigenlijk die
brug? De ontwikkelingen van het arbeidshygiënische en het veiligheidskundige
vakgebied worden steeds verder uitgebreid naar de “human factor”. Steeds meer
veiligheidskundige adviesbureaus begeven zich op dit terrein omdat er nog veel
te halen is in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De klant wil niet
steeds verschillende kerndeskundigen over de vloer hebben. Daardoor zie je
dat kerndeskundigen die verschillende disciplines beheersen een steeds grotere
rol spelen. Het heeft dus juist meerwaarde om de reeds aanwezige technische
en praktische kennis en vaardigheden van de Arbeidshygiënisten aan te vullen
met de meer organisatorische en psychologische kennis en vaardigheden uit de
Arbeids- en Organisatiekunde.
Namens PHOV, Wim van Alphen en André Verbeek
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Redactieleden gezocht
De redactie is op zoek naar versterking om de website en de Nieuwsbrief op een kwalitatief goed
peil te kunnen houden. We willen de kennis die binnen de vereniging aanwezig is, makkelijker
bereikbaar maken voor alle leden. Al is het een ouderwets papieren blaadje, de Nieuwsbrief wordt
door de leden toch goed gewaardeerd en daarom willen we die behouden en zo mogelijk willen
we ook digitale Nieuwsbrieven gaan rondsturen, hetgeen een andere aanpak vereist. Digitaal
nieuws vereist een ander format van artikelen, maar ook weblinks en een aangepaste schrijfstijl.
De website zal in de loop van 2015 worden vernieuwd, veranderd en verbeterd. Om al deze
ambities te realiseren hebben we enthousiaste mensen nodig, die affiniteit hebben met ‘social
media’ en die ook zelf initiatieven willen ontplooien.
KOM ERBIJ !
Als redactielid hoef je niet zelf artikelen te schrijven, maar dat mag natuurlijk wel.
Het verzamelen en opstellen van nieuwsberichten voor de website kan twee tot vier uur per
maand kosten. We verdelen de redactietaken onderling, als redactielid bepaal je zelf wat je wilt
doen en hoeveel tijd je erin kunt steken en we springen elkaar bij als dat nodig is. Het redactie
werk is leuk en leerzaam. Al doende houd je je kennis bij en breidt je netwerk zich uit.
Wat doet de redactie zoal?
•
•
•
•
•
•

Ontwikkelingen in en om het vakgebied bijhouden en daarover berichten.
De website actueel houdenl met nieuwsberichten en externe links.  
Verzorgen van de Nieuwsbrief: 4 themanummers per jaar.
Onderling overleg en coördinerend werk (voornamelijk via e-mail).
Maximaal 3 vergaderingen per jaar.
Eénmaal per jaar wordt de vergadering gecombineerd met een etentje.  

Wil je je aanmelden of wil je meer informatie, stuur dan een mail naar één van de redactieleden
(zie website) of naar: nvva@arbeidshygiene.nl

CURSUSSEN en SYMPOSIA

September 2015
Introductie Bouw
Dinsdag 8 en 29 september 2015, NSPOH,
Harderwijk
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=
introductie-bouw&action=view&Scholing_
Id=481&Uitvoering_Id=5351&Module_
Id=2054&Opleiding_Id=64
Huid en werk
Woensdag 30 september 2015, NSPOH,
Utrecht
http://www.nspoh.nl/scholing.php?t=huid-enwerk&action=view&Scholing_Id=364&
Uitvoering_Id=5225&Module_Id=1092&
Opleiding_Id=64
Oktober 2015
Werkadviseur Bouw
Dinsdag 13 oktober, 3 november en 15
december 2015, NSPOH, Amersfoort en
Harderwijk
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https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=
werkadviseur-bouw&action=view&Scholing_
Id=476&Uitvoering_Id=5345&Module_
Id=2059&Opleiding_Id=64
Leefstijladviseur Bouw
Donderdag 15 oktober en 5 november 2015,
NSPOH, Utrecht of Harderwijk
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=
leefstijladviseur-bouw&action=view&Scholing_
Id=478&Uitvoering_Id=5348&Module_Id=2056&
Opleiding_Id=64
November 2015
Juridische Aspecten bij Arbeid en
Gezondheid
Vrijdag 6, 13 en 27 november en 11 december
2015, NSPOH, Utrecht
http://www.nspoh.nl/scholing.php?t=juridischeaspecten-bij-arbeid-en-gezondheid&action
=view&Scholing_Id=452&Uitvoering_
Id=5320&Module_Id=85&Opleiding_Id=64
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Arbo Varia
Kwartsstof in de Bouw
u Beroepsziekten in NL
u	Veiligheidsschoeisel en
Voetproblemen
u PHOV start A&O kop-opleiding
u Kop op of kat in de zak?
u

En verder:
u	Verslag NVvA Symposium 2015
u	Buitenland connecties:
London, Bahamas,Venezuela
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