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Aard van uw presentatie: Workshop 

 

Inhoud abstract: Veel bedrijven zijn vergevorderd in het realiseren van een veilige 

werkomgeving, maar het lukt niet om hetzelfde beheersniveau te bereiken op het gebied 

van gezondheid. Werkgerelateerde gezondheidsrisico’s zijn echter zeer aanzienlijk. Denk 

aan werkstress, fysieke belasting, chroom-6, asbest en andere gevaarlijke stoffen. Deze 

chronische risico’s zijn vaak minder acuut dan directe veiligheidsrisico’s en daardoor 

minder zichtbaar. Er is meer aandacht nodig voor gezondheidsrisico’s in het werk. Het 

grote aantal beroepsziekten (4000 tot 5000 per jaar, waarvan ca. 75% na de 

pensioenleeftijd) en het tot op hogere leeftijd doorwerken onderstrepen dit.  

Veiligheidskundige modellen lijken te beperkt om ook de gezondheidsrisico’s goed te 

managen. Dat komt omdat gezondheidsschade op een andere manier ontstaat. De 

koppeling tussen oorzaak en gevolg is vaak complexer. Er spelen meestal meerdere 

factoren een rol, ook buiten het werk. Dit vraagt van bedrijven en medewerkers, naast 

kennis, een andere manier van kijken naar deze risico’s.  

Voor een succesvolle aanpak van veiligheid en van gezondheid kom je er niet met ad 

hoc-maatregelen. Het gaat niet alleen om de fysieke werkplek, maar zeker ook om 

(voorbeeld-)gedrag, om normen, waarden en overtuigingen. Om cultuur dus. Naast een 

Veiligheidscultuur is een “Gezondheidscultuur” nodig. Voor de veiligheidscultuur werken 

veel bedrijven met de Veiligheidsladder. Het model wordt gezien als goed hulpmiddel. 

Maar bij de Veiligheidsladder ligt de focus vooral op veiligheid. Daarom stellen we voor 

om naast de Veiligheidsladder een equivalent neer te zetten: de Gezondheidsladder.  

De Engelse HSE (Health & Safety Executive) heeft goede ervaringen opgedaan met het 

ontwikkelen van een Health Risk Management Maturity Index. Dit model dat vooral in de 

bouw wordt gebruikt, is ontstaan omdat ook daar het realiseren van een succesvolle 

gezondheidscultuur achterbleef, terwijl er wel aandacht was voor veiligheid. Een dergelijk 

instrument zou ook in Nederland kunnen helpen om meer grip te krijgen op 

gezondheidsrisico’s in het werk, bijvoorbeeld bij het werken met gevaarlijke stoffen.  



Workshop Doel - aandacht voor gezondheidspreventie in het werk vergroten - de 

(wetenschappelijke) basis van de Gezondheidsladder delen - de toegevoegde waarde van 

een instrument voor aanpak van gezondheidscultuur toetsen - ervaringen met de 

Veiligheidsladder uitwisselen die van nut kunnen zijn voor de Gezondheidsladder.  

Opzet - Presentatie over de Gezondheidsladder (15 minuten) - Discussie in kleinere 

groepen over de volgende vragen/stellingen: o In de aanpak van beroepsziekten moeten 

we meer aandacht hebben voor een brede scope aan risico’s, cultuur, gedrag en voor 

risicocommunicatie/risicoperceptie o Zijn er kansen voor de arbeidshygiënist om dit in 

samenwerking andere kerndeskundigen op te pakken? Wat is nodig om in de praktijk die 

samenwerking vorm te geven? o Zou de Gezondheidsladder een goede aanpak kunnen 

zijn? o Hoe zou deze aanpak kunnen aansluiten bij de Veiligheidsladder en ISO 45001-

certificering? (30 minuten) - Plenaire terugkoppeling en samenvatting conclusies (15 

minuten)  

 

 

 

 


