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Inleiding: Een arbeidshygiënist communiceert dagelijks over risico’s met werkgevers en 

werknemers. Dit is een uitdaging omdat de werknemers vaak een ander perceptie van 

het risico hebben dan de arbeidshygiënist. Het gevolg hiervan is dat de noodzakelijke 

acties niet worden uitgevoerd wanneer risico’s worden anders en lager worden 

waargenomen of dat er minder goed geïnformeerde keuzes worden gemaakt. Het is ook 

mogelijk dat werknemers zich ongerust maken over risico’s die adviseurs als niet ernstig 

beoordelen. Onbegrip en een gebrek aan vertrouwen door medewerkers maken goede 

risicocommunicatie ingewikkeld. Het is derhalve belangrijk om effectief te communiceren 

over risico’s opdat anderen geïnformeerde keuzes kunnen maken over gezondheid en 

veiligheid. Maar hoe doe je dat als arbeidshygiënist? Hoe vind je de juiste toon en de 

bewoordingen? Hoe ga je om met (statistische) onzekerheden? Hierover gaat deze 

workshop “risicocommunicatie, stof tot nadenken”.  

Methoden en technieken: Doel van workshop Risicocommunicatie richt zich op het 

communiceren van zowel risico’s als voordelen voor gezondheid en veiligheid van 

technologieën, ziektes en menselijke activiteiten. Risicocommunicatie heeft als doel 

mensen te helpen de risico's te begrijpen en hen te ondersteunen bij het maken van 

weloverwogen beslissingen over deze risico’s. Het doel van de workshop is om inzicht te 

geven in welke factoren invloed hebben op de perceptie van mensen over risico’s en hoe 

je dit als adviseur in positieve of negatieve zin kunt beïnvloeden. Dit wordt zowel vanuit 

een theoretisch kader benaderd als wel geïllustreerd door praktijkcasussen.  

Resultaten: Opbouw workshop (1 uur) De workshop zal bestaan uit 2 presentaties 

waarbij deelnemers actief worden betrokken. Professor Danielle Timmermans zal ingaan 

op - Risico’s en perceptie van risico’s; - Kwantitatieve risico informatie: do’s and don’ts. 

Jolanda Willems zal een praktijkcasus presenteren over een kankercluster. Bij 

kankerclusters is bij voorbaat sprake van onrust en vragen. Het adviestraject valt en 

staat dan ook met een goede risicocommunicatie. De aanpak die is gevolgd bij deze 

casussen, is een beproefde aanpak binnen de publieke gezondheidszorg. Deze is 

beschreven is in de GGD richtlijn “kankerclusters”. In de presentatie zal deze aanpak 

worden toegelicht en zullen ervaringen bij een tweetal kankerclusters worden gedeeld. 

Bij de tweede praktijkcasus zal in worden gegaan op het dilemma waar we als 

arbeidshygiënisten regelmatig tegen aan lopen bij advisering over kankerverwekkende 

stoffen, namelijk: “hoe communiceren we naar werkgevers en medewerkers over de 

risico’s van genotoxische kankerverwekkende stoffen, wanneer de concentraties op de 

werkvloer zich bevinden onder de grenswaarden/geaccepteerde risico”. Tijdens deze 

casus is volop de gelegenheid om hierover mee te denken en te communiceren. 


