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Meten op de Werkplek – wearables en werkers  
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Inleiding 

Blootstelling aan geluid, UV-straling  en fijnstof leiden langzaam tot chronische 

gezondheidseffecten zoals doofheid, huidkanker of verminderde longfunctie. Monitoren met 

eenvoudige, draagbare sensoren leidt tot meer inzicht in de blootstellingsmomenten op de 

werkplek. Om de interpretatie en bruikbaarheid van de monitoringdata te bepalen is een pilot 

uitgevoerd met de volgende onderzoeksvragen:  

● Kan je met eenvoudige, sensoren activiteiten identificeren die een hoge blootstelling 

geven? 

● Wat is de draagbaarheid/gebruiksgemak van deze sensoren? Hinderen ze de uitvoering 

van het werk? 

● Wat is de optimale positie op het lichaam voor t draagcomfort, terwijl metingen toch 

nog onderling vergelijkbaar blijven? Wat is het draagprotocol? 
 

 

Methoden en Technieken 

Vijf bermwerkers en vijf cabinewerkers droegen een meetset gedurende een week, en vijf 

bouwvakkers voor twee dagen. De meetset bestond uit : TNO sensoren in een heuptasje:: 

fijnstof (Alphasense OPC-N2), geluid (Rion NL-27, klasse 2), temperatuur en 

luchtvochtigheid. Tevens droegen ze een veiligheidshesje met  RIVM sensoren: fijnstof (op 

rechterborst, Nova Fitness SDL607), geluid (op linkerborst, Noise Sentry RT), UV (op 

rechterschouder, Mark II), temperatuur en luchtvochtigheid. De activiteiten van de werkers 

werden bijgehouden in een logboek. De cabinewerkers droegen geen vest en hadden de 

heuptas op het dashboard. De werkers zijn vooraf over het onderzoek voorgelicht en hebben 

een 'informed consent' getekend. Achteraf hebben ze een vragenlijst over hun ervaringen 

ingevuld. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Resultaten 
Het dagboek werd niet nauwkeurig bijgehouden en vaak pas achteraf tijdens de schaft 

ingevuld. Het draaggemak van het meetvest is bij hoge temperaturen laag en bij veel heen en 

weer bewegen met een tuig, minder comfortabel. De heuptas mocht niet altijd gedragen 

worden, en de gebruikte sensoren zijn niet bestand tegen temperaturen boven 35 graden 

Celsius.  

 

De fijnstofmetingen laten een consistent beeld zien van blootstellingen, verschillen worden 

verklaard uit de draagpositie op het lichaam en type meter. Bij bouwvakkers waren er ook 

duidelijke piekblootstellingen te zien die gelinkt konden worden aan specifieke activiteiten 

zoals slijpen. Bij bermwerkers blijkt bosmaaien de hoogste blootstellingsactiviteit, maar roken 

blijkt tot de hoogste blootstellingen aan fijnstof te leiden. Bij de bouwvakkers kwamen hoge 
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blootstellingen vooral voor bij metaal zagen, lassen, beton boren, beton storten, timmerwerk 

op het dak en wanden maken.  

 

Geluidsmetingen zijn afhankelijk van de positie van de sensor op het lichaam. De 

geluidsterkte kan tot 10 dB verschillen, afhankelijk of de microfoon naar voren (meetvest) of 

naar achteren (heuptas) wijst. Activiteiten die het meest bijdragen zijn bosmaaien, 

timmeractiviteiten en betonboren. 

  

De UV blootstelling van werkers is onderling goed vergelijkbaar. 

 

Conclusies 

Een dagboek bijhouden is lastig: wat je precies, op welke tijd deed gaat verloren bij achteraf 

invullen; activiteiten, zoals “bosmaaien”, doe je niet non-stop; verplaatsen (volgend uit GPS-

data) werd niet altijd aangetekend. De positie op het lichaam bepaalt de draagbaarheid en de 

kwaliteit van de metingen. De beste meethoogte is naar voren en op borsthoogte.  

 

Fijnstofmonitoren geven verschillende resultaten, zowel door het type als door de 

draagpositie. Geluidsmetingen zijn alleen vergelijkbaar als ze op dezelfde positie op het 

lichaam zijn gemeten. De metingen zijn binnen een werknemer consistent en kunnen 

eenvoudig onderling binnen een type consistent gemaakt worden. Ze zijn zeker niet als 

absoluut getal te interpreteren. Wel kunnen activiteiten gerangschikt worden naar piek- en 

gemiddelde blootstelling. 


