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Inleiding: Per jaar overlijden ongeveer 4100 mensen aan een beroepsziekte die 

veroorzaakt is door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dat is een zeer hoog cijfer, 

zeker in vergelijking met het aantal dodelijke arbeidsongevallen (ongeveer 70 per jaar). 

Onderzoek naar blootstelling aan gevaarlijke stoffen vindt plaats door metingen of 

schattingsmodellen: De hoogte van de blootstelling wordt bepaald en beoordeeld aan de 

hand van grenswaarden. Maatregelen om de situatie te verbeteren worden vervolgens 

genomen conform de Arbeidshygiënische Strategie. Met andere woorden: We bekijken 

hoe de situatie is en hoe die beter kan. Veiligheidskundigen doen dit anders. Wanneer er 

sprake is van een ongeval of bijna ongeval, dan wordt bekeken hoe de situatie is, hoe die 

verbeterd kan worden, maar ook hoe de situatie is ontstaan. Dit laatste gebeurt door 

ongevalsanalyses.  

In een scriptieonderzoek voor de opleiding tot Hogere Veiligheidskunde is de volgende 

vraag onderzocht: Heeft het meerwaarde om bij schadelijke blootstelling aan gevaarlijke 

stoffen ook na te gaan hoe de blootstellingssituatie ontstaan is. In feite is bekeken of het 

mogelijk is om een veiligheidskundige methode toe te passen in een arbeidshygiënische 

setting.  

 

Methoden en technieken: Storybuilder is een ongevalsmodel dat gebruikt wordt om 

achterliggende oorzaken van een ongeval zichtbaar te maken. De overheid gebruikt 

Storybuilder bovendien als database van ernstige ongevallen. Hiermee is het mogelijk 

trendanalyses uit te voeren. In dit onderzoek zijn blootstellingsrapporten verzameld. 

Situaties waarin sprake was van grensoverschrijdende blootstelling aan gevaarlijke 

stoffen zijn vervolgens ingevoerd in Storybuilder.  

 

Resultaten: Het bleek mogelijk de blootstellingssituaties te analyseren aan de hand van 

Storybuilder. De falende barrières die met Storybuilder geïdentificeerd werden, kwamen 

in de bijbehorende rapporten vrijwel altijd terug in de adviezen. Het gebruik van 

Storybuilder zou dus geen beter advies opleveren over de beoordeelde 

blootstellingssituatie. Wel is gebleken dat de ongevalsanalysemethodiek achterliggende 

oorzaken zichtbaar maakte. Welke managementfactoren hebben gefaald? Deze 

achterliggende oorzaken worden veelal niet geadresseerd in blootstellingsrapportages. 



Tenslotte bleek het mogelijk om trendanalyses uit te voeren op de beperkte hoeveelheid 

ingevoerde casussen.  

 

Conclusie: Het toepassen van een ongevalsanalysemethodiek als Storybuilder, maakt de 

achterliggende factoren zichtbaar. Hiermee wordt het mogelijk te adviseren op 

managementniveau. Dit maakt het mogelijk om soortgelijke blootstellingssituaties te 

voorkomen of verbeteren. Het toepassen van een ongevalsmethodiek maakt individuele 

blootstellingsbeoordelingen beter. Daarnaast is het mogelijk Storybuilder als database te 

gebruiken voor blootstellingsbeoordelingen, waardoor data-analyse mogelijk is.  

 

 

 


